
 
UCHWAŁA Nr IV/ 57 /11 

Rady Miejskiej w Żelechowie 
z dnia 27 stycznia 2011r. 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku. 
 
                Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 w związku z art.5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 
pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.Nr 142, 
poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Żelechowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1.Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. szkoły publicznej Gimnazjum w  
    Starym  Goniwilku. 
2.W przypadku likwidacji, o której mowa w ust.1, uczniowie zlikwidowanej szkoły będą  
    kontynuować naukę w Zespole Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3, w skład którego  
    wchodzi Gimnazjum w Żelechowie. 
 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Burmistrza Żelechowa do poinformowania o zamiarze likwidacji szkoły 
rodziców uczniów Szkoły Gimnazjum w Starym Goniwilku, Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Warszawie oraz Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Żelechowie. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 
 
                                                                         § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
                                                                                                      Rady Miejskiej w Żelechowie 
 
                                                                                                            Jadwiga Kulikowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do uchwały Nr  IV  / 57  / 2011  
 Rady Miejskiej w Żelechowie 
z dnia  27  stycznia 2011 roku 

 
 

uzasadnienie prawne 
            do podjęcia niniejszej uchwały stosowane są przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.): 
 
- art. 59 ust. 1, który mówi, że szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być 
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu 
przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 
samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia 
ogólnozawodowego albo kształcącej się w tym samym albo zbliżonym zawodzie. Organ 
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
powiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 
dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu, 
- art. 59 ust. 2  Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu 
terytorialnego może zostać zlikwidowana po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny… 
 
uzasadnienie faktyczne:  Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr VI/40/07 z 
dnia 14 czerwca 2007 roku utworzono z dniem 01 września 2007 roku Zespół Szkół  w 
Starym Goniwilku W skład  w/w Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa  w Starym 
Goniwilku i Gimnazjum w Starym Goniwilku. 
W roku szkolnym 2009/2010 do Gimnazjum w Starym Goniwilku uczęszczało do trzech 
oddziałów 25 uczniów.  W bieżącym roku szkolnym tj. 2010/2011 w w/w gimnazjum naukę 
realizuje  24 uczniów w trzech oddziałach. 
Liczbę uczniów Gimnazjum w Starym Goniwilku w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 
oraz 2011/2012/zakładając, że wszyscy uczniowie klas VI będą uczęszczać do  I klasy  
miejscowego gimnazjum/ przedstawia poniższa tabela: 
 

Klasa  Rok szkolny 
2009/2010 

Rok szkolny  
2010/2011 

Rok szkolny  
2011/2012 

Klasa I 9 9 9 
  Klasa II 10 5 9 

    Klasa III 6 10 5 
RAZEM 25 24 23 

 
Mając na uwadze względy ekonomiczne proponuje się likwidację istniejącego Gimnazjum 
przy Zespole Szkół w Starym Goniwilku. W roku 2010 koszt utrzymania jednego ucznia w 
gimnazjum wynosił 10 518 zł. Wykazany koszt obejmuje tylko wynagrodzenia nauczycieli 
wraz z pochodnymi. Liczba zatrudnionych nauczycieli gimnazjum w bieżącym roku 
szkolnym wynosi 5,23 etatu. Dwóch nauczycieli tj. chemii i fizyki jest zatrudnionych na 
pełnym etacie w innej jednostce oświatowej /Żelechów i Stary Kębłów/ i tam ponoszone są 
całkowite koszty wynagrodzeń, a w Gimnazjum w Starym Goniwilku uzupełniają jedynie 
etat. Taka forma zatrudnienia  nauczycieli obniża koszty wynagrodzeń i tym samym 



utrzymania  ucznia Gimnazjum w Starym Goniwilku, a zwiększa koszty  wynagrodzeń w 
Żelechowie i Starym Kębłowie. 
Po likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku uczniowie klas I-III byliby dowożeni 
autobusem szkolnym do Zespołu Szkół w Żelechowie, gdzie zorganizowane jest obecnie 
dowożenie uczniów do sąsiedniej miejscowości Łomnica, od której Stary Goniwilk oddalony 
jest o około 2 km. Trasa dowozu wówczas nieznacznie by się wydłużyła.  
Przyjęcie uczniów z Gimnazjum w Starym Goniwilku do Gimnazjum w Żelechowie nie 
pogorszy warunków nauczania, ani konieczności tworzenia dodatkowych oddziałów. 
Baza lokalowa  szkoły wraz z jej wyposażeniem w Starym Goniwilku  całkowicie 
pozostałaby do dyspozycji szkoły podstawowej. 
Szkoła do której uczęszczaliby uczniowie Gimnazjum w Starym Goniwilku tj. Zespół Szkół 
w Żelechowie jest placówką  dobrze wyposażoną, posiada świetlicę, biblioteki, stołówkę 
szkolną dostęp do hali sportowej i pracowni komputerowych. 
 
             W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


