UCHWAŁA NR XIV/99/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dębnica Kaszubska
oraz określenia granic ich obwodów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 17 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Pomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Dębnica Kaszubska:
a) Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej,
b) Gimnazjum w Gogolewie,
c) Gimnazjum w Motarzynie.
§ 2. Z dniem 1 września 2016 roku określa się granice obwodów publicznych gimnazjów, o których mowa
w § 1 niniejszej uchwały:
a) obwód Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej obejmuje miejscowości: Dargacz,
Dębnica Kaszubska, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań, Łysomice, Łysomiczki, Mielno,
Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Starnice, Starniczki,
b) obwód Gimnazjum w Gogolewie obejmuje miejscowości: Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec,
Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Leśnia, Łabiszewo, Maleniec, Podole
Małe, Troszki, Żarkowo,
c) obwód Gimnazjum w Motarzynie obejmuje miejscowości: Budowo, Budówko, Gałęzów, Goszczyno,
Grabówko, Jamrzyno, Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niemczewo, Niepoględzie, Ochodza, Spole,
Strzegomino.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku, i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Badowski
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Uzasadnienie
Na mocy uchwał nr XIII/92 i 93/2016 z dn. 28 stycznia 2016 r. Rada Gminy Dębnica Kaszubska podjęła
zamiar przekształcenia Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej i Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.
Intencją organu prowadzącego jest przekształcenie obecnie funkcjonującego „zbiorczego” gimnazjum w
Dębnicy Kaszubskiej poprzez ograniczenie aktualnej granicy obwodu szkoły do miejscowości: Dargacz,
Dębnica Kaszubska, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań, Łysomice, Łysomiczki, Mielno,
Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Starnice, Starniczki oraz włączenie tak przekształconego
gimnazjum do funkcjonującego już Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.
Jednocześnie gmina zamierza z dniem 1 września 2016 roku utworzyć dwa nowe gimnazja:
· w Gogolewie obejmującego w granicy obwodu miejscowości: Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino,
Brzeziniec, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Leśnia, Łabiszewo,
Maleniec, Podole Małe, Troszki, Żarkowo;
· w Motarzynie obejmującego w granicy obwodu miejscowości: Budowo, Budówko, Gałęzów,
Goszczyno, Grabówko, Jamrzyno, Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niemczewo, Niepoględzie, Ochodza,
Spole, Strzegomino.
Docelowo gmina zamierza również nowoutworzone gimnazja połączyć z funkcjonującymi już szkołami
podstawowymi w Gogolewie i Motarzynie w Zespoły Szkół w Gogolewie i Motarzynie (planowany termin
utworzenia zespołów szkół – 1 stycznia 2017 roku).
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z
późn. zm.) rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 4 i 5, następuje po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w
ust. 1, 2 i 5.
Uwzględniając powyższe okoliczności należy zauważyć, że uchwała w sprawie zmiany planu sieci
publicznych szkół gimnazjalnych oraz granic ich obwodów ma na celu:
· prawne uregulowanie zamierzonego przez gminę od dnia 01.09.2016 r. podziału obecnego gimnazjum
na trzy odrębne obwody dla gimnazjów w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie i Motarzynie;
· zorganizowanie sieci publicznych szkół gimnazjalnych umożliwiającej zapewnienie wszystkim
dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego w sposób optymalny i racjonalny poprzez stworzenie możliwości
naturalnego kontynuowania nauki w tej samej szkole, w tym samym środowisku szkolnym znanym
uczniowi i rodzicom – co przyczyni się do poprawy jakości sprawowanej pieczy nad uczniem oraz nad jego
wynikami w nauce;
· zapewnienie uczniom gimnazjum krótszej drogi z domu do szkoły. Aktualnie uczniowie gimnazjum są
przewożeni z odległości nawet ok. 24 km do zbiorczego Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej. Powyższe
skutkuje długim czasem dojazdu ucznia do szkoły i trudnościami logistycznymi w organizacji transportu i
zajęć szkolnych. Utworzenie nowych gimnazjów i uproszczenie schematu dowozów zmieni ten stan rzeczy
oraz pośrednio wpłynie na redukcję kosztów związanych z dowozem i odwozem uczniów oraz
zapewnieniem im opieki podczas przejazdu;
· racjonalne wykorzystanie obiektów oświatowych znajdujących się w Dębnicy Kaszubskiej, jak i w
Motarzynie i Gogolewie oraz właściwe zapewnienie swobody w korzystaniu z zaplecza technicznego,
pomocy dydaktycznych, pracowni, boisk szkolnych przez uczniów i nauczycieli.
· docelowe funkcjonowanie trzech zespołów szkół na terenie gminy Dębnica Kaszubska zapewni
natomiast dla tych zespołów wspólną administrację i obsługę, w tym jedną dyrekcję oraz stabilizację kadry
pedagogicznej, administracyjnej i obsługi.
W sprawie zamierzonej reorganizacja systemu oświaty w Dębnicy Kaszubskiej Wójt Gminy Dębnica
Kaszubska skierował zawiadomienia w powyższej sprawie do wszystkich rodziców dzieci i uczniów z
terenu Gminy Dębnica Kaszubska oraz poinformował Pomorskiego Kuratora Oświaty o podjętych
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uchwałach intencyjnych. Wystąpił o pozytywne opinie do Pomorskiego Kuratora Oświaty i związków
zawodowych. Przesłano również projekty zmiany aktów założycielskich do rad pedagogicznych szkół i
przedszkola celem zaopiniowania. W sprawie reorganizacji systemu oświaty przeprowadzono badanie
ankietowe wśród rodziców. Z ok. 2000 doręczonych ankiet powrotnie złożono ok. 300. Ok. 200 badanych
opowiedziało się za zmianami w gminnym systemie oświaty. Ok. 100 było przeciwnego zdania.
Przedstawiając niniejsze argumenty oraz mając na celu poprawę organizacji systemu oświaty w Gminie
Dębnica Kaszubska podjęcie uchwały jest zasadne.
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