
 
PROJEKT 

z dnia 28 marca  2017r.   

 

Uchwała Nr 
Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia .......... 
 
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej reformy placówek oświatowych  
w miejscowościach Przywory i Kąty Opolskie 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku  z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o 
petycjach (Dz. U. .z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co 
następuje: 
 
§ 1. 
Petycję z dnia 15 marca 2017 r. mieszkańców miejscowości Przywory, rodziców dzieci 
uczęszczających do Filii Szkoły Podstawowej w Przyworach uznaje się za bezzasadną. 
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Tarnów Opolski. 
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały  
Nr………………….. 
Rady Gminy Tarnów Opolski 
Z dnia …………………  

 
 
W dniu 15 marca 2017 r. wpłynęła do Rady Gminy Tarnów Opolski petycja  mieszkańców 
miejscowości Przywory, rodziców dzieci uczęszczających do Filii Szkoły Podstawowej  
w Przyworach zawierająca wniosek o: 
1) nielikwidowanie obecnie funkcjonującej Filii dla klas 1 – 3 w Przyworach; 
2) nieprzenoszenie klas  1 -3 z Przywór do Kątów Opolskich; 
3) przekształcenie Gimnazjum w Przyworach w Szkołę Podstawową dla klas 4 – 8. 
 
Petycja z dnia 15 marca 2017 r. spełnia wymogi formalne określone w ustawie tj. została 
złożona we właściwej formie i zawiera wszystkie elementy przedmiotowe, oraz została 
skierowana do właściwego organu. 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ chyba, że  w statucie tej jednostki 
wskazany jest organ wewnętrzny tego organu stanowiącego, właściwy w tym zakresie. 
Z uwagi na brak wskazania w statucie Gminy Tarnów Opolski innego właściwego organu, 
petycję rozpatruje Rada Gminy Tarnów Opolski. 
 
Rozpatrując merytorycznie kwestę petycji należy zważyć: 
 
1) w dniu 26 stycznia 2017 r. Rada Gminy Tarnów Opolski podjęła uchwałę   
nr XXIX/209/2017 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 
Filialnej w Przyworach; 
 
2) w dniu 15 lutego 2017 r. Rada Gminy Tarnów Opolski podjęła uchwałę  nr XXX/212/2017 
w sprawie uchylenia uchwały o zamiarze przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły 
Filialnej w Przyworach;  
 
3) na tej samej sesji w dniu 15 lutego 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXX/213/2017  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. 
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
zakładał: 
„ § 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Kątach Opolskich przekształca się w ośmioletnią 
szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII: 

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich 
2) siedziba: 46-050 Kąty Opolski, ul. Szkolna 8 

 
 



§ 5. Publiczne Gimnazjum w Przyworach włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Kątach Opolskich na następujących  warunkach: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich rozpocznie działalność  
z dniem 1 września 2017 r. 

2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich rozpocznie 
się w roku szkolnym 2017/2018. 

3) Publiczne Gimnazjum w Przyworach zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 
W załącznikach 1 -3  do w/w uchwały określa się dodatkowy adres prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: 46-050 Przywory, ul. Wiejska 56 
(lokalizacja filii w Przyworach), oraz 46-050 Przywory, ul. Krapkowicka 4 (budynek 
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum - do prowadzenia zajęć lekcyjnych dla starszych 
klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich). 
 
Powyższa uchwała XXX/213/2017  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywną opinię 
Kuratorium Oświaty w Opolu przesłaną do Pana Rudolfa Urbana Przewodniczącego Rady 
Gminy Tarnów Opolski pismem Nr WRE.545.41.2017 z dnia 10 marca 2017 r. 
 
W związku z tym Rada Gminy na sesji w dniu 20 marca 2017 r. podjęła uchwałę  
Nr  XXXI/231/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
Podjęcie powyższych uchwał poprzedzone było spotkaniami z mieszkańcami i rodzicami 
uczniów zarówno w miejscowości Kąty Opolskie jak i miejscowości Przywory. Spotkania 
takie odbyły się: 
- 3 stycznia 2017 r. w budynku Szkoły Filialnej w Przyworach 
- 4 stycznia i 8 lutego 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich 
 
Art.210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
zobowiązuje Radę Gminy w terminie do dnia 31 marca 2017 r. do podjęcia uchwały  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 -  
 
Na chwilę obecną nie ma możliwości prawnych dokonania zmian w podjętej uchwale  
Nr  XXXI/231/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę rozstrzygnięto jak w uchwale.  
 


