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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów" 
w Białymstoku 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. zamierza się zlikwidować Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła 
Talentów" w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 665, 1079, 1116, 1383, 

1700 i 1730. 
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Uzasadnienie 

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit. "i" w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

W dniu 23 lutego 2009 r. Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia 
czteroletniej szkoły policealnej – Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku (nr uchwały XXXVIII/478/09). 
W celu realizacji powyższego zamiaru Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Białegostoku do zawarcia 
porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stosowne porozumienie dotyczące utworzenia 
i prowadzenia Studium przez Miasto Białystok zostało zawarte 1 czerwca 2009 roku.  Rada Miejska Białegostoku 
w dniu 22 lutego 2010 r. podjęła uchwałę Nr LII/679/10 w sprawie założenia szkoły policealnej - Studium 
Wokalno-Aktorskiego im. Czesława Niemena w Białymstoku. Studium stało się publiczną szkołą policealną dającą 
możliwość uzyskania wykształcenia w zawodzie - aktor scen muzycznych. Ze względu na żądanie wdowy po 
Czesławie Niemenie, podnoszącej, iż imię i nazwisko "Czesław Niemen" jest zastrzeżonym znakiem towarowym, 
podlegającym ochronie prawnej, w dniu 27 lutego 2015 r. Radni podjęli uchwałę zmieniającą imię szkoły. Od 
1 stycznia 2016 roku szkoła policealna zaczęła funkcjonować jako Policealne Studium Wokalno-Aktorskie "Szkoła 
Talentów" w Białymstoku. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” 
wynika z faktu, iż systematycznie spadała liczba słuchaczy kończących naukę w szkole policealnej. Poniższa tabela 
przedstawia dane liczby słuchaczy przyjętych w danym roku szkolnym do Studium oraz liczbę słuchaczy, która 
ukończyła szkołę policealną: 

L.p. Rok szkolny - 
rozpoczęcie nauki 

Liczba słuchaczy przyjętych do Studium Liczba słuchaczy, którzy 
ukończyli Studium 

1. 2013/2014 15 11 
2. 2014/2015 16 4 
3. 2015/2016 16 9 
4. 2016/2017 16 przyjęto (13 zostało do końca roku) 8 
5. 2017/2018 16 przyjęto (14 zostało do końca roku) 11 
6. 2018/2029 16 przyjęto (11 zostało do końca roku) 7 
7. 2019/2020 16 11 
8. 2020/2021 brak naboru do klasy I 7 
9. 2021/2022 brak naboru do klasy I 10 

Ostatni słuchacze ukończyli naukę w roku szkolnym 2021/2022. W związku z powyższym nie ma konieczności 
zapewnienia słuchaczom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

Ponadto, subwencja oświatowa na prowadzenie szkoły artystycznej jest obecnie znacznie mniejsza niż 
w momencie, gdy szkoła powstawała. Brak subwencjonowania ze strony państwa w oczekiwanej wysokości 
spowodował, iż koszt kształcenia słuchacza w Studium wzrósł znacznie w stosunku do zakładanego poziomu. 
W ramowym planie nauczania ujęte są obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z każdym 
słuchaczem. Wzrost liczby słuchaczy w oddziale automatyczne powoduje taki sam wzrost liczby godzin 
dydaktycznych do zrealizowania, a tym samym wzrost kosztów kształcenia. 

Koszt nauki w kolejnych latach: 

Koszt ucznia ogółem 

2018 rok 2019 rok 2020 rok  2021 rok stan na 30.09.2022  
45 718,17 zł 45 914,53 zł 47 446,59 zł 81 230,41 zł 0 
miesięczny miesięczny miesięczny miesięczny 0 
3 809,85 zł 3 826,21 zł 3 953,88 zł 6 769,20 zł 0 

     

Koszt ucznia pokryty z subwencji 

2018 rok 2019 rok 2020 rok  2021 rok stan na 30.09.2022  
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6 011,53 zł 6 319,39 zł 7 511,58 zł 9 547,00 zł 0 
miesięczny miesięczny miesięczny miesięczny 0 
500,96 zł 526,62 zł 625,96 zł 795,58 zł 0 

     

Koszt ucznia poniesiony przez Miasto 

2018 rok 2019 rok 2020 rok  2021 rok stan na 30.09.2022  
39 706,64 zł 39 595,13 zł 39 935,01 zł 71 683,41 zł 0 
miesięczny miesięczny miesięczny miesięczny 0 
3 308,89 zł 3 299,59 zł 3 327,92 zł 5 973,62 zł  

Miasto Białystok podejmowało szereg działań, aby Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku zostało 
przejęte do prowadzenia przez inne organy. 

Pismem znak: EDU-V.033.11.2020 z 28 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Białegostoku wystąpił do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o przejęcia do prowadzenia Policealnego Studium Wokalno – 
Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku. Dnia 12 października 2020 r. otrzymano odpowiedź od Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem o znaku: DEK-WP.806.4.2020.AW, w którym Minister pisze, iż 
obecnie brak jest możliwości zawarcia stosownego porozumienia i przejęcia prowadzenia szkoły artystycznej, ze 
względu na „aktualną sytuację budżetowo-etatową prowadzonych przez Ministra szkół artystycznych”. 
Ministerstwo zaleca powiązanie funkcjonowanie szkoły z działającym teatrem. 

Pismem znak:  EDU-I.033.19.2020 z 18 marca 2020 r. Prezydent Miasta Białegostoku wystąpił do Marszałka 
Województwa Podlaskiego z prośbą o przejęcie szkoły, mającej w swoich założeniach  kształcenie osób, z których 
będą następnie rekrutowani pracownicy Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wedle pisma szkoła mogłaby 
funkcjonować przy Operze i Filharmonii Podlaskiej lub Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki. Do dnia złożenia 
projektu uchwały Marszałek nie zajął ostatecznego stanowiska w sprawie przejęcia Studium. 

Dnia 17 kwietnia 2020 r. skierowano pismo o znaku: EDU-I.033.19.2020 do Pana Dariusza Piontkowskiego – 
ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o sfinansowanie połowy kosztów naboru do Policealnego 
Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku. Pismem znak: DWST-WSST.356.1838.2.2020.AJ z dnia 15 maja 
2020 r. Minister Edukacji Narodowej poinformował, iż nie posiada w swoim budżecie środków, którymi mógłby 
wesprzeć bieżącą działalność szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Ponadto 7 września 2022 r. pismem znak: EDU-IX.4424.448.2022 Prezydent Miasta Białegostoku ponownie 
wystąpił  do Marszałka Województwa Podlaskiego oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą 
o przejęcie prowadzenia Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku zgodnie 
z art. 8 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, która wskazuje, iż prowadzenie publicznych szkół artystycznych należy 
do kompetencji właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odpowiadając na pismo 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował o braku możliwości zawarcia stosownego 
porozumienia i przejęcia prowadzenia Studium. 

Stan organizacyjny Studium wg arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023: 

L.p. Stanowisko Wymiar etatu Uwagi 

1. p.o. Dyrektor 0,27 powierzenie obowiązków od 01.09.2022 do 30.04.2023 r. 

2. Nauczyciel 0,59 stan nieczynny (od 1.09.2022 r. do 28.02.2023 r.) 

3. Główna księgowa 0,3 umowa od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 

4. Sekretarz szkoły 0,5 umowa do 30.09.2022 r. 

Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ 
prowadzący szkołę, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, dlatego przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji Studium – konieczne jest podjęcie przez Radę 
Miasta Białystok uchwały o zamiarze likwidacji ww. szkoły i powiadomienie o tym fakcie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
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Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia niniejszej uchwały umożliwiającej realizację 
procedury likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującym prawem. 
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