OBR.0006.243.2017

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie likwidacji Technikum w Chełmku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Technikum w Chełmku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Likwidacja Technikum w Chełmku z dniem 31 sierpnia 2017 r. wynika z obserwowanego braku zainteresowania
kształceniem w tej szkole, co skutkuje brakiem naboru uczniów w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017.
W konsekwencji, wg stanu na dzień 1 września 2016 r., w Szkole nie kształci się żaden uczeń.
Podjęcie niniejszej uchwały zostało poprzedzone podjęciem uchwały intencyjnej w związku z wymogiem art. 59 ust. 1
ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy
przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły właściwego kuratora oświaty. Małopolski Kurator
Oświaty wydał postanowienie, w którym wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Chełmku.
W związku z likwidacją w/w szkoły negatywną ocenę i sprzeciw wyraził Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd
Oddziału w Chełmku.
Z uwagi na brak zainteresowania naborem uczniów na przestrzeni ostatnich lat, ilość uczniów w szkołach wchodzących
w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku sukcesywnie
się zmniejszała. Wg stanu na dzień 1.09.2016 r. w Powiatowym Zespole Nr 8 nie kształci się żaden uczeń.
Niekorzystną perspektywę demograficzną obrazują wieloletnie dane obejmujące:
1) planowane ilości uczniów kończących naukę w gimnazjach na terenie Gminy Chełmek:
- w roku szkolnym 2015/2016 – 108,
- w roku szkolnym 2016/2017 – 109,
- w roku szkolnym 2017/2018 – 89,
- w roku szkolnym 2018/2019 – 92,
- w roku szkolnym 2019/2020 – 116,
- w roku szkolnym 2020/2021 – 114,
- w roku szkolnym 2021/2022 – 113,
2) liczbę urodzeń w Polsce w latach 2008-2014 oraz prognozy urodzeń do 2035 r. (nabory w szkołach
ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2051/2052):

Powyższe uwarunkowania są przyczyną długotrwałej, głębokiej niewspółmierności kosztów funkcjonowania ww. Zespołu
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do zakresu prowadzonej działalności, co obrazuje poniższe zestawienie naliczonej subwencji i wykonania budżetu
w poszczególnych latach:

Liczba uczniów
wg stanu na
31 września roku
poprzedzającego
Razem kwota
naliczonej
subwencji
wg metryczki
– zadania szkolne
Wykonanie
za rok (bez
dotacji i środków
pozyskanych
z zewnątrz)
Subwencja
oświatowa minus
wykonanie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

296

234

199

148

116

1.586.517 zł

1.319.599 zł

1.255.573 zł

1.034.362 zł

848.084 zł

1.961.942,10 zł

1.843.959,64 zł

1.790.433,25 zł

1.623.573,86 zł

1.343.104 zł

-375.425 zł

-524.360,64 zł

-534.860,25 zł

-589.211,86 zł

-495.020 zł

Z uwagi na obecną i przewidywaną sytuację w zakresie naboru do Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku – wcześniejsza, malejąca tendencja oraz nieskuteczny nabór w latach
szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2016/2017 – racjonalną staje się likwidacja szkół wchodzących w skład PZ Nr 8 z dniem
31 sierpnia 2017 r.
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