
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2017 
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r 
poz. 59 z późn. zm.) i §1, ust. 1 w związku z §2 ust. 1 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół    i publicznych przedszkoli (Dz. U. 
2017 r., poz. 649) oraz  art.6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  obiektów    i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 744 ze zm.) Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę  szkoły w brzmieniu: ,,Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie” na 
nazwę w następującym  brzmieniu: ,, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie”.

§ 2. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej do dokonania zmian w statucie tej szkoły.

§ 3. Uznaje się za bezprzedmiotowe  pismo ( decyzję) Nr D.I SP 11/39/64 z dnia 27 października 1964 r.  
Kuratora Okręgu Szkolnego Opolskiego w Opolu,  informujące Kierownictwo Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie o nadaniu szkole nazwy: ,,Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie Namysłowskiej”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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UZASADNIENIE

Nadanie imienia szkoły odbyło się na wniosek Wydziału Oświaty i Kultury PPRN w Namysłowie dnia
15 października 1964 r.(pismo Nr W.O. Og K-8/124/64).
Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego w Opolu na podstawie § 11pkt.1 zarządzenia Ministra
Oświaty z dnia 25 maja 1960 r. w sprawie nazw szkół (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8/60 poz. 131) nadało
Szkole Podstawowej w Dąbrowie imię Ostapa Dłuskiego i ustaliło następującą nazwę szkoły:

,,Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie Namysłowskiej”.

W związku z zakazem propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, jakim jest szkoła (art.6 ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zm.), pismem z dnia 30 maja 2017 r. zwrócono się do Dyrektora
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu o zajęcie stanowiska w sprawie patrona Szkoły
Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie.

Odpowiedź brzmi:,, Patron szkoły podstawowej powinien być zmieniony” argumentując, że obecny
patron nie jest wzorcem do naśladowania z racji swej przeszłości i prezentowanych poglądów
politycznych.

Ponad to Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie skierowała
wniosek do Wójta Gminy Świerczów, aby dokonać zmiany nazwy szkoły, która jest podyktowana
przepisami prawa, na placówkę w brzmieniu: ,, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały o zmianie nazwy szkoły, poprzez zniesienie patrona
szkoły Ostapa Dłuskiego jest zasadne, poparte stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej we
Wrocławiu, oraz wypełnieniem zapisów ustawowy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 744 ze zm.).
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