
 

UCHWAŁA NR X/57/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 3 lipca 2019 r. 

 

w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem 

 

 

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

z 2019 r. poz. 506), art. 1 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1103), §2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) 

na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem, Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Dokonuje się zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem w ten sposób, 

że dotychczasowe imię szkoły zastępuje się imieniem „bł. ks. Edwarda Grzymały” 

 

  

§ 2. 

Uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w statucie szkoły określonej w § 1.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

 

 



UZASADNIENIE 

W oparciu o zapisy § 2 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 

2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zmiany nadanego imienia szkole dokonuje organ prowadzący na 

wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady 

pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

Zgodnie z art.  1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 

lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek 

pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 744),  nazwy szkół  nie mogą upamiętniać m.in. osób związanych z tym 

systemem. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadownem wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i 

Samorządem Uczniowskim zwrócił się do Wójta Gminy Sadowne z wnioskiem o zmianę 

imienia Szkoły Podstawowej:  „Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha” na „Szkoła 

Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały”. W związku z ustawowym wymogiem 

zobowiązującym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dokonania zmian 

nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej odwołujących się do systemu 

władzy w Polsce z lat 1944-1989, przyjęcie nowej nazwy szkoły jest uzasadnione.  

Organy szkoły we wniosku wskazują na ponadczasowe cechy i wartości nowego patrona szkoły 

istotne w życiu młodego pokolenia.  

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie zmiany  imienia Szkoły Podstawowej 

w Sadownem jest zasadne.  

 

Wójt Gminy Sadowne 

   /-/ Waldemar Cyran 


