
Projekt 
 

Uchwała Nr …/…22 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … grudnia 2022 r. 
 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 
89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:  

 
§ 1. 

Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2022/2023 Szkoły 
Podstawowej w Hoszowie z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Hoszów 31, 38-700 
Ustrzyki Dolne. 
 

§ 2. 
Uczniom likwidowanej szkoły podstawowej zapewnia się możliwość kontynuowania 
nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych, zaś 
wychowankom oddziału przedszkolnego – wychowania przedszkolnego  
w Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 
 

§ 3. 
Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do dokonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia  
o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty  
w Rzeszowie, oraz do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty  
w Rzeszowie w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły. 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości 
Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in.: tworzenia, likwidacji  
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. W związku z tym, niezbędne jest 
podjęcie przez Radę Gminy Ustrzyki Dolne uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Hoszowie, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały 
właściwym podmiotom.  

Art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.  
Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) określa przesłanki i warunki likwidacji szkoły 
publicznej. Wyżej wymieniony art. wskazuje, że szkoła publiczna może być 
zlikwidowana z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez organ prowadzący 
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego 
typu. Przedstawiony projekt uchwały stanowi zamiar – likwidacji tej placówki 
oświatowej z końcem roku szkolnego 2022/2023, tj. z dniem 31 sierpnia 2023. Dzieci 
uczęszczające do szkoły objętej likwidacją będą miały zapewnioną możliwość 
kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Ustrzykach Dolnych, zaś wychowankowie oddziału przedszkolnego w Przedszkolu 
nr 1 w Ustrzykach Dolnych. 

Organ prowadzący zobowiązany jest również do zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji szkoły, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji: rodziców 
uczniów, a w przypadku, uczniów pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora 
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 
prowadzenia szkół danego typu. Z tego powodu Burmistrz Ustrzyk Dolnych został 
zobowiązany i upoważniony do czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
likwidacji. 

Gmina Ustrzyki Dolne w roku szkolnym 2022/2023 jest organem prowadzącym 
dla: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych, Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ustrzykach Dolnych, Szkoły 
Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicz w Ropience, Szkoły Podstawowej  
w Wojtkowej, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej 
Górnej, Szkoły Podstawowej w Hoszowie, Zespołu Szkół Sportowych  
w Ustrzykach Dolnych oraz Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach 
Dolnych. Ponadto prowadzimy dwa przedszkola w mieście Ustrzyki Dolne. We 
wszystkich szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne.  

Ogółem do gminnych jednostek oświatowych uczęszcza 1892 dzieci, z których 
1365 dzieci uczy się szkołach podstawowych, 265 dzieci uczęszcza do oddziałów 
przedszkolnych i 262 dzieci do przedszkoli.  
 W naszych jednostkach zatrudniamy 289 nauczycieli, z tego 59% stanowią 

nauczyciele dyplomowani.  

 Subwencja oświatowa w latach 2016-2017 pokrywała wydatki oświatowe tylko  

w 56%, w kolejnych latach ten wskaźnik wynosił: 2018 – 32%, 2019 – 31%,  

2020 – 35%, w roku 2021 sięgnął 47%. Na rok 2022/2023 wskaźnik wydatków 

oświatowych pokrywanych z subwencji planowany jest na poziomie 50% Z roku na 

rok rosną koszty związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.  



Rok 
Wydatki na zadania 

oświatowe 

Subwencja 

oświatowa 

% subwencji do wydatków  

na zadania oświatowe 

2018 459 836,00 110 464,00 32% 

2019 521 372,00 120 927,00 31% 

2020 648 973,00 188 704,00 35% 

2021 676 262,00 286 357,00 47% 

Plan 2022 

(bez 

obecnej 

inflacji) 

810 692,00 380 685,00  50% 

 Doceniając wieloaspektowe znaczenie oświaty dla rozwoju lokalnego, gmina 

prowadzi politykę uwzględniającą potrzeby w tym zakresie, kładąc szczególny nacisk 

na interesy społeczności wiejskich. Niekorzystny wskaźnik urodzeń, który utrzymuje 

się od kilku lat na stałym poziomie zmusiły gminę do podjęcia działań zmierzających  

do dostosowania sieci szkolnej do liczby dzieci. Dalsze finansowanie małych szkół 

przekracza możliwości budżetu gminnego, co grozi utratą zdolności finansowania 

innych niż oświata zadań, a także pozbawia możliwości pozyskiwania środków 

zewnętrznych na zadania i inwestycje, czego powodem stanie się brak funduszy 

potrzebnych na wkład własny tych, że inwestycji i zadań. 

Koszty kształcenia 1 dziecka w SP w Hoszowie  

Lp. Rok Wydatki Liczba dzieci 
Koszt kształcenia 

1 dziecka 

Subwencja 

i dotacja 

uśredniona 

1. 2018 459 836 41 11 216 149 380 

2. 2019 521 372 45 11 586 160 768 

3. 2020 648 973 50 12 979 227 438 

4. 2021 676 262 54 12 523 317 310 

5. 

2022  
(plan bez 
obecnej 
inflacji) 

810 692 45 16 889 401 769 

 
Zamiar likwidacji szkoły w Hoszowie został podjęty po dogłębnej analizie 

demograficznej i ekonomicznej. Podjęto także działania zmierzające do uniknięcia 



takiego stanu rzeczy. W grudniu 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach 
Dolnych odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury, Burmistrza 
oraz zastępcy Burmistrza z rodzicami i dyrektorami szkół podstawowych w Łodynie, 
Łobozewie oraz w Hoszowie. W spotkaniu uczestniczyli również radni z okręgu 
szkoły w Hoszowie oraz Łodynie i Dyrektor CUW. Na zebraniu omówiono sytuację 
związaną z kosztami szkół, w szczególności szkół z najmniejszą liczbą dzieci  
tj. w Hoszowie.  

W toku dyskusji przedstawiano powody zmniejszającej się liczby dzieci, 
wskazywano na mniejszą liczbę urodzeń, migrację oraz fakt, iż część dzieci trafia do 
innych szkól razem ze swoim starszym rodzeństwem.  

Do kolejnych spotkań dotyczących wysokich kosztów utrzymania placówki oraz 
prognozowanej, zmniejszającej się liczby uczniów i wychowanków w Hoszowie 
doszło w październiku 2022 r. W celu omówienia wyżej opisanej sytuacji Komisja 
Oświaty, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej spotkała się również z Panią Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Hoszowie. Wśród głównych przyczyn zaistniałej sytuacji jest 
posyłanie dzieci do dużych szkół miejskich razem ze swoim starszym rodzeństwem 
oraz zmniejszająca się liczba urodzeń. 
 
Stan ilości wychowanków i uczniów w Szkole Podstawowej w Hoszowie  
z prognozą wg ewidencji meldunkowej i wskazań dyrektora w latach 2018 – 
2026  
 

Rok 
szkolny 

Przedszkole 
klasa 0 

Klasa I Klasa II Klasa III 

Razem szkoła 
podstawowa  
i oddział 
przedszkolny 

2017/2018 33 5 0 3 41 

2018/2019 37 7 1 0 45 

2019/2020 35 7 7 1 50 

2020/2021 34 7 7 6 54 

2021/2022 24 12 6 7 49 

2022/2023 20 7 13 5 45 

Prognoza 
2023/2024 

21 3 7 13 44 

Prognoza 
2024/2025 

13 9 3 11 36 

Prognoza 
2025/2026 

11 2 9 3 25 

Prognoza 
2026/2027 

5 6 2 9 22 

 
W poprzednich latach widoczna była znaczna różnica pomiędzy liczbą dzieci 
urodzonych w kolejnych rocznikach, a ilością dzieci faktyczne trafiającą do w/w 
szkoły. Główne przyczyny takiego stanu to:  

1) duża migracja rodzin spowodowana poszukiwaniem pracy oraz realizowaniem 
swoich funkcji życiowych w innych miejscowościach, 



2) dzieci posyłane są do szkoły czy przedszkola w miejscowościach, w których 
rodzicom łatwiej jest zapewnić im opiekę po zajęciach,  

3) rodzice wybierają szkoły, w których nie ma klas łączonych. 

Ponadto statystki wykazują również dzieci rodziców zameldowanych w tych 
miejscowościach, a często faktycznie zamieszkałych w innych miejscach.  

 
Szkoła podstawowa w Hoszowie o strukturze organizacyjnej trzyletniej szkoły 

podstawowej z oddziałem przedszkolnym posiada obecnie 3 oddziałową strukturę 
organizacyjną i dwa oddziały przedszkolne. Liczbę uczniów w poszczególnych 
rocznikach, według stanu na dzień 30 września 2022 roku (dane z SIO - stan 
30.09.2022 r.), przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Liczba uczniów w SP Hoszów wg stanu na dzień 30 września 2022 
r. 

Lp. 
Nazwa 
szkoły 

Liczba 
oddziałów  

Liczba 
uczniów w 
szkole 

Liczba uczniów  
w poszczególnych oddziałach 

I II III 

1 
Szkoła 

Podstawowa 
w Hoszowie 

3 25 7 13 5 

Tabela nr 1a. Dzieci w oddziałach przedszkolnych w Hoszowie  

Lp. Nazwa szkoły 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 
uczniów 

 w 
oddziałach 

Liczba uczniów  
w poszczególnych oddziałach 

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 

1 
Oddział 

przedszkolny  
w Hoszowie 

2 20 6 2 9 3 

Z powyższych tabel wynika, że żaden odział klasowy i przedszkolny funkcjonujący 
w ramach struktury organizacyjnej szkoły i przedszkola nie zalicza się do 
najkorzystniejszej pod względem zapewnienia optymalnych warunków rozwoju 
dziecka, średnio licznej grupy klasowej tj. liczącej od 14 do 27 uczniów, wszystkie 
natomiast zaliczają się do klas mało licznych. W szkole jest zorganizowane 
nauczanie w klasach łączonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). Zgodnie  
z §13 ust. 2 i ust. 3 w klasach II i III, co najmniej połowę wymiaru godzin 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji 
plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi 
klasami. W planach na rok 2023/2024 liczba dzieci zapisywanych do klas pierwszych 
wynosiłaby 5, przy założeniu, że wszystkie dzieci zostałyby zapisane do SP  



w Hoszowie. Tak mała liczebność klas skutkuje niedostatecznym poziomem 
rywalizacji, ograniczoną możliwością stosowania metod aktywizujących oraz nie 
sprzyja prawidłowemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu. Liczniejsze klasy 
uczą funkcjonowania i pracy w grupie.  

Przejście dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hoszowie do Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych stworzy większe szanse na to, że 
szybciej i lepiej zintegrują się one ze swoimi rówieśnikami, co w rezultacie ułatwi im 
kontynuację nauki w kolejnych etapach edukacji.  

Od strony organizacyjnej zmiana ta może spowodować zwiększenie liczby 
oddziałów planowanych na rok 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustrzykach 
Dolnych o jeden. Należy podkreślić, że jest to tylko założenie zakładając, że 
wszystkie dzieci z klasy 0 zostaną zapisane do klasy I w ww. szkole a liczebność 
dotychczasowych oddziałów oraz rekrutacja na przyszły rok szkolny zostaną na 
dotychczasowym poziomie. Zwiększenie liczby oddziałów w klasie I podyktowane 
jest również propozycją utworzenia klasy integracyjnej. 

Warunki w nowej szkole i przedszkolu. 
 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, do której trafi większość 
uczniów, jest bardzo dobrze wyposażona w potrzebne pomoce dydaktyczne i sprzęt. 
Większość zajęć wychowania fizycznego odbywa się w nowoczesnej hali sportowej 
oraz na boisku „Orlik”. Szkoła dysponuje świetlicą, stołówką i biblioteką. Dzieci mają 
możliwość korzystania z płatnych zajęć na krytej pływalni oraz mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym także sportowych. Od kilku lat 
szkoła ta prowadzi innowacyjne programy w zakresie robotyki, a uczniowie odnoszą 
w tej dziedzinie sukcesy w konkursach. Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem 
”Dolina Lotnicza” prowadzona jest Politechnika Dziecięca oraz innowacyjne zajęcia  
z chemii i robotyki. 
 Kadrę nauczycielską stanowią w większości nauczyciele dyplomowani  
i mianowani posiadający najwyższe kwalifikacje do nauczania w swoich 
specjalnościach oraz odpowiednie doświadczenie, tak w pracy dydaktycznej, jak  
i w wychowawczej. W szkole jest zatrudniony pedagog, pedagog specjalny, 
nauczyciele posiadają kwalifikację również do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 
W Szkole czynny jest także gabinet pielęgniarski. Nauka w szkole prowadzona jest 
tylko na jedną zmianę. Skierowane tu dzieci z likwidowanych szkół, nie będą uczyć 
się w klasach łączonych tylko w klasach, w których liczba dzieci nie przekracza 25. 
Wszyscy chętni uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz dobrze wyposażonej 
szkolnej stołówki. W szkole działają oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich, 
uruchomione w roku szkolnym 2019/2020 i wyposażone w nowy sprzęt i pomoce. 
 Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych, które proponujemy rodzicom dla 
dzieci w wieku 3-5 lat jest nowoczesnym przedszkolem, posiadającym 6 sal 
dydaktycznych wraz z łazienkami, salę zabaw wyposażoną w pomoce wspierające 
rozwój dziecka oraz salkę do prowadzenia indywidualnych zajęć logopedycznych lub 
rewalidacyjnych. Przedszkole jest wyposażone w pomoce naukowe i zabawki. 
Posiada wykwalifikowaną kadrę, zatrudniony jest również pedagog specjalny oraz 
logopeda. 
 Skierowanie dzieci 6-letnich do oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz dzieci w wieku 3-5 lat do Przedszkola nr 1, spowodowane jest 
chęcią i koniecznością zapewnienia jak największej liczby miejsc w przedszkolach 
dla młodszych dzieci i uzyskania jednorodnych wiekowo grup. Ponadto, mimo 



zapisanego w uchwale przydziału do Przedszkola nr 1, jeżeli w trakcie rekrutacji 
rodzice będą występować o zmianę przedszkola ze względu na łatwiejszy dowóz  
i odbiór dzieci, z uwagi na lokalizację przedszkola w pobliżu zakładu pracy, wnioski 
takie będą uwzględniane.  

Nauczyciele 

Likwidacja szkół wiąże się także ze znalezieniem nowych miejsc pracy  
dla zatrudnionych nauczycieli. W przypadku Szkoły Podstawowej w Hoszowie 
sytuacja dotyczy 7 nauczycieli: 2 nauczycieli może odejść na świadczenie 
kompensacyjne, 1 nauczyciel ma umowę na czas określony do 30.06.2023 r., dla 
pozostałych nauczycieli w miarę możliwości zapewni się pracę w innych szkołach. 

Pracownik obsługi zatrudniony na stanowisku sprzątaczka nabędzie prawa 
emerytalne 5.06.2023 r.  

Dowożenie 

Wszystkie dzieci, jakie będą uczęszczać do szkół i przedszkoli w Ustrzykach 
Dolnych, a zamieszkałe są w obwodach likwidowanej szkoły w Hoszowie będą 
dowożone do szkoły autobusem z opiekunem. Dowożenie do szkoły zapewnia 
Bieszczadzki Związek Komunikacyjny, a wszystkie autobusy przyjeżdżają  
i odjeżdżają z placu szkolnego. Zatem dzieci nie wysiadają i nie wsiadają na 
przystankach, mają też zapewnioną opiekę w czasie oczekiwania i dowożenia. Czas 
przejazdu autobusu z Hoszowa do Ustrzyk Dolnych wynosi około 15 minut. Dzieci 
uczęszczające do szkół po zakończeniu zajęć będą oczekiwać na autobus  
w świetlicy szkolnej, gdzie mają możliwość zjedzenia ciepłego posiłku serwowanego 
w stołówce szkolnej.  

Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 1 będą doprowadzane bezpośrednio  
do autobusu i nie będą oczekiwać na przystankach przed drogą powrotną. Wszystkie 
koszty związane z dowożeniem będzie pokrywać Gmina Ustrzyki Dolne.  

Organ prowadzący zapewni dzieciom dowóz. Likwidacja Szkoły Podstawowej 
w Hoszowie w żaden sposób nie zakłóci procesu dydaktyczno- wychowawczego,  
a pod wieloma względami sytuacja uczniów ulegnie poprawie poprzez zapewnienie 
znacznie lepszych warunków kształcenia, wychowania oraz opieki. 


