
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

UCHWAŁA Nr LXXIII/455/23 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 

w Zelgnie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w miejscowości Pluskowęsy 71a. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 39 ust. 7a i art. 89 ust. 1 i 9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie poprzez likwidację innej lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w miejscowości 

Pluskowęsy 71a. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

  

Zgodnie z art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły, a zatem stosuje się przepisy 

art. 89 dot. likwidacji szkoły. 

 

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 

zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 

danego typu. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

 

Informacje ogólne  

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie uczyli się w 

dwóch budynkach. Jeden budynek to siedziba szkoły pod adresem Zelgno 12, drugi to inna 

lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

miejscowości Pluskowęsy 71a.  

 

Przedmiotowa inna lokalizacja Szkoły Podstawowej w Zelgnie powstała w wyniku 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Art. 206 

ustawy z dnia 14 grudnia Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nałożył na 

Rady Gmin obowiązek podjęcia uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określił zakres uchwał oraz 

nałożył obowiązek wskazania w uchwałach adresów siedzib szkół jak również adresów 

innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 W wyniku powyższego Rada Gminy Chełmża w dniu 28 lutego 2017 r. podjęła uchwałę 

Nr XXVII/226/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chełmża. Projekt zakładał włączenie publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach z siedzibą Pluskowęsy 71a do Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie z siedzibą w Zelgnie 12. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkie 

Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 

Oddziału Miasta i Gminy Chełmża oraz NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu, Rada Gminy Chełmża w dniu 30 marca 

2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/233/17 w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów 

w Gminie Chełmża do nowego ustroju szkolnego. W planie sieci publicznych szkół 

podstawowych stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały ujęto Szkołę Podstawową im. 

Władysław Broniewskiego w Zelgnie wskazując adres siedziby szkoły Zelgno 12 oraz innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

Pluskowęsach 71a. Tak więc w wyniku reformy oświaty wprowadzonej w 2017 r. Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Pluskowęsach zostało włączone do Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Broniewskiego w Zelgnie stając się obiektem innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

W wyniku wprowadzonych zmian od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Zelgnie uczyli się w dwóch budynkach. Jeden budynek to siedziba szkoły 

pod adresem Zelgno 12, drugi to inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w miejscowości Pluskowęsy 71a.  



 

Od 1 września 2017 r. w budynku zlikwidowanego gimnazjum w Pluskowęsach naukę 

kontynuowali uczniowie klas II i III gimnazjum oraz klasy VII Szkoły Podstawowej w 

Zelgnie, a od 1 września 2018 r. byli to uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII 

szkoły podstawowej. W celu racjonalnego wykorzystania obydwu obiektów szkoły w 

kolejnych latach do budynku w Pluskowęsach zostali przeniesieni uczniowie klas IV-VIII, 

natomiast uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych uczyli się w siedzibie szkoły 

zlokalizowanej w miejscowości Zelgno. 

 

Analiza ilości uczniów w szkole oraz prognoza demograficzna 

Analiza ilości uczniów Szkoły Podstawowej w Zelgnie wykazuje na systematyczny 

spadek, co jest odbiciem ogólnej tendencji.  

 Jak obrazuje Tabela nr 1 liczba uczniów na przestrzeni lat systematycznie spada. Wzrost 

odnotowany w 2017 r. był wynikiem włączenia w strukturę szkoły klas gimnazjalnych oraz 

utworzenia klasy VII szkoły podstawowej. Niezależnie od rozszerzenia struktury 

organizacyjnej jednostki w szkołę 8-klasową w 2022 r. liczba uczniów szkoły spadła do 

poziomu z roku 2012 r.  kiedy to jednostka funkcjonowała jako 6-klasowa. 

Dla właściwego zobrazowania skali spadku ilości uczniów w szkole w poniższej tabeli 

odrębnie przedstawiono ilość uczniów w klasach I-VI, która w latach 2011-2022 spadła o 

24%.  

 

Tabela nr 1. Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Zelgnie w latach 2011-2022. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZELGNIE 

Liczba uczniów 
"0" Szkoły podstawowe Gimnazja 

Razem* 
0 I II III IV V VI Suma I-VI VII VIII Suma I-VIII I II III Suma 

SIO 30.09.2011 r. 66 37 36 42 26 42 38 221     221       0 287 

SIO 30.09.2012 r. 57 38 35 36 41 25 43 218     218       0 275 

SIO 30.09.2013 r. 56 38 39 33 35 41 25 211     211       0 267 

SIO 30.09.2014 r. 60 34 39 39 32 33 41 218     218       0 278 

SIO 30.09.2015 r. 28 54 30 35 39 31 33 222     222       0 250 

SIO 30.09.2016 r. 31 14 49 30 34 40 31 198     198       0 229 

SIO 30.09.2017 r. 53 23 13 49 30 35 38 188 32   220   63 77 140 413 

SIO 30.09.2018 r. 49 37 28 13 50 29 36 193 34 34 261     63 63 373 

SIO 30.09.2019 r. 37 37 38 28 13 49 30 195 38 32 265    0 302 

SIO 30.09.2020 r. 33 24 35 38 29 12 48 186 31 37 254 
   

0 287 

SIO 30.09.2021 r. 29 21 23 35 35 28 15 157 46 36 239    0 268 

SIO 30.09.2022 r. 47** 30 21 22 34 34 27 168 19 41 228    0 275 
*bez dzieci 3-5-letnich w oddziałach przedszkolnych (poniżej „0”)  

**dzieci 5 i 6-letnie, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (część dzieci 5-letnich pozostanie w 

oddziale „0” na kolejny rok szkolny) 

 

Dane z ewidencji ludności również wskazują na spadek liczby urodzeń dzieci 

zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego z Zelgnie, 

co pozwala prognozować  dalszy spadek liczby uczniów w latach przyszłych.  

 

 

 

 



 

Tabela nr 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zelgnie urodzone w 

latach 2016-2022*. 
           

Wiek w 2023 r. Miejscowości wg 
obwodu  

7 lat 6 lat 5 lat 4 lata 3 lata 2 lata 1 rok  

Rok urodzenia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Szkoła Podstawowa 
w Zelgnie 

Bocień 1 2 2 2 2 2   
Drzonówko 2 1 3  3    

Dziemiony   2 1 2 1 2 1  

Dźwierzno 2 2 3  1 1 1  

Grzegorz  5 2  3 2  3  

Januszewo 1    1    

Kiełbasin      1   

Liznowo  1   2  1 1  

Mirakowo 8 6 5 7 6 1   

Morczyny    3     

Nowa Chełmża 2 4 3 6 1 4 4  

Pluskowęsy 4 3 3 7 4 4 5  

Skąpe 6 3 15 2 5 8 4  

Szerokopas 1    2 1   

Świętosław 1 4 2 2 1 1   

Witkowo 1 1 2 2 1    

Zajączkowo 2 1 4 3 2 1 1  

Zalesie 3 4 2 2 1 4   

Zelgno  4 4 1 2 2 2 7  

Zelgno-Bezdół   2  1 1   

 44 39 48 45 36 34 27  

*Wg. danych ewidencji ludności UG Chełmża na dzień 09.01.2023 dla roczników 2016-2021, a dla rocznika 

2022 wg. danych na 16.01.2023. 

 

Baza szkolna 

W związku z malejącą liczbą uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. 

Władysława Broniewskiego w Zelgnie i brakiem potrzeby korzystania z dwóch odrębnych 

budynków od 1 września 2022 r.  zajęcia szkolne odbywają się w jednym budynku 

znajdującym się w m-ci Zelgno.  

Wprowadzeniu zmiany dodatkowo sprzyjała realizacja zadania pn. „Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole 

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w miejscowości Zelgno, Gmina Chełmża”.  

W wyniku realizacji projektu stara, wymagającą remontu pomocnicza sala gimnastyczna o 

powierzchni 140 m², została przebudowana na 2 sale lekcyjne z zapleczami (pracownię 

fizyczno-chemiczną oraz biologiczno-geograficzną). Zakres remontu obejmował: wyposażone 

klas w instalacje: elektryczną, informatyczną, grzewczą, wodociągową, wentylacyjną i 

klimatyzacyjną, remont podłóg z zastosowaniem płytek ceramicznych, sufity w technologii 

podwieszanej, położenie gładzi gipsowej na ścianach, wymianę starej stolarki okiennej na  

PCV oraz zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych do klas i zapleczy. W wyniku 

przebudowy powstały dwie sale dydaktyczne o pow.: 65,67 m² i 66,09 m² oraz zaplecza 

odpowiednio po 6,38 m². 

 



 

Dodatkowo w całym budynku wykonano remont wszystkich sal lekcyjnych i korytarzy, 

zakupiono nowe drzwi do klas, stworzono dyżurkę dla pracownika obsługi szkoły oraz 

częściowo wymieniono ławki i krzesła. 

Obecnie Szkoła Podstawowa w Zelgnie posiada: 3 sale do zajęć na etapie przygotowania 

przedszkolnego, 4 sale edukacji wczesnoszkolnej, 9 sal dydaktycznych (pracowni) na 

poziomie klas IV-VIII, salę gimnastyczną, salę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

szatnie uczniowskie, świetlicę/stołówkę, bibliotekę, 2 pokoje nauczycielskie, gabinet 

pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej, kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla 

uczniów, co w pełni zabezpiecza potrzeby szkoły. W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klas 

I-VIII funkcjonujący w 12 oddziałach szkolnych mają do dyspozycji 13 sal dydaktycznych 

oraz salę gimnastyczną.  

Powyższe wskazuje, że baza lokalowa szkoły zlokalizowana pod adresem Zelgno 12 

stwarza możliwość realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych w jednej lokalizacji i w związku z tym daje możliwość rezygnacji z drugiej 

lokalizacji prowadzenia zajęć w miejscowości Pluskowęsy. W związku z powyższym nie ma 

uzasadnienia dla  utrzymywania dodatkowej lokalizacji szkoły. Stan bazy dydaktycznej 

Szkoły Podstawowej w Zelgnie pokazuje tabela nr 3.  

 

Tabela nr 3. Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Zelgnie. 

 

Baza dydaktyczna szkoły (budynek Zelgno 12) Nr sali m² 

Sala oddziału przedszkolnego 13 50 

Sala oddziału obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 12 50 

Sala oddziału obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 11 50 

Razem m²  150 

Sala edukacji wczesnoszkolnej  25 50 

Sala edukacji wczesnoszkolnej 26 50 

Sala edukacji wczesnoszkolnej 22 50 

Sala edukacji wczesnoszkolnej 24 64 

Razem m²  214 

Pracownia językowa 9 40 

Pracownia językowa 21 50 

Pracownia polonistyczna 18 50 

Pracownia humanistyczna 17 50 

Pracownia matematyczna 19 50 

Pracownia informatyczna 20 50 

Pracownia artystyczno-techniczna  15 56 

Pracownia fizyczno-chemiczna 33 70 

Pracownia biologiczno-geograficzna 34 70 

Sala pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 41 

Razem m²  527 

Sala gimnastyczna 31 740 

Magazyn sportowy 32 10 

Szatnie uczniowskie z zapleczem sanitarnym 29 i 30 40 

Biblioteka 23 30 

Pokój nauczycielski (0-III), pracy indywidualnej 10 14 

Pokój nauczycielski (IV-VIII) 14 21 

Świetlico-stołówka 6 70 

Kuchnia 7 45 



 

Zaplecze kuchni  78 

Gabinet pedagoga 16 3,5 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej 27 14 

Szatnia dla pracowników obsługi  15,5 

Dyżurka 5 5 

 

Stanowiska Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w sprawie przekształcenia szkoły 

Organ prowadzący pismem z dnia 4 stycznia 2023 r. poinformował Radę Pedagogiczną i 

Radę Rodziców szkoły o rozpoczęciu procedury likwidacji innej lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Broniewskiego w Zelgnie (tj. budynku szkoły znajdującego się w miejscowości Pluskowęsy 

71a) oraz wystąpił o wyrażenie opinii w powyższej sprawie. 

W dniu 5 stycznia 2023 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zelgnie przekazała 

uchwałę nr 13/01/1/23 z dnia 04 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

likwidacji placówki oświatowej, w której pozytywnie opiniuje zamiar likwidacji innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w m-ci 

Pluskowęsy 71a. 

W uzasadnieniu uchwały Rada Pedagogiczna podkreśliła, że funkcjonowanie szkoły w 

jednym budynku znacznie ułatwia organizację pracy szkoły. Wskazano na następujące 

korzyści: skrócony czas pracy szkoły, korzystniejszy dla uczniów rozkład zajęć lekcyjnych, 

większą możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych, dłuższy czas funkcjonowania świetlicy 

szkolnej w ramach przyznanych godzin, stałą dostępność nauczycieli w szkole, integracją 

społeczności szkoły, niższe koszty funkcjonowania szkoły, lepszy jakościowo nadzór 

pedagogiczny dyrektora szkoły, znaczną poprawę komunikacji między pracownikami szkoły, 

zmniejszone koszty dowozu uczniów. 

Rada Rodziców w dniu 16 stycznia 2023 r. również pozytywnie zaopiniowała zamiar 

likwidacji dodatkowej lokalizacji zajęć. Wskazano, że dzięki rozwiązaniu przeniesienia 

uczniów do jednego budynku wszyscy uczniowie i rodzice mają poczucie stabilności, 

porządku oraz jedności, a dzieci mają ze sobą codzienny kontakt oraz dużo łatwiejszy dostęp 

do pomocy ze strony grona pedagogicznego, które zawsze jest na miejscu   bez konieczności 

przemieszczania pomiędzy dwoma budynkami. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla 

uczniów oraz rodziców, którzy bardzo często musieli przemieszczać się pomiędzy dwoma 

budynkami szkoły w sytuacji, gdy rodzeństwo uczyło się w różnych budynkach.  

 

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty oraz stanowiska Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej należy uznać, że propozycja przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Władysława Broniewskiego w Zelgnie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w miejscowości Pluskowęsy 71a, jest 

korzystna dla uczniów, rodziców uczniów i  rady pedagogicznej oraz spełnia oczekiwania 

tych środowisk. 

 

 

Zagospodarowanie obiektu 

Po likwidacji miejsca innej lokalizacji zajęć Szkoły Podstawowej w Zelgnie, budynek  

w Pluskowęsach nadal będzie służył mieszkańcom całej gminy.  

Obecnie obiekt jest częściowo wykorzystywany na potrzeby Klubu Seniora oraz Klubu 

Sportowego Gminy Chełmża „Cyklon” Kończewice w zakresie zajęć sportowych dla 

najmłodszych grup.  

Gmina Chełmża planuje utworzenie w obiekcie Dziennego Domu „Senior+” w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023. 


