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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie 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 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 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. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. likwiduje się 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, 

1730 i 2089. 
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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.). 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” wynika 
z faktu, iż systematycznie spadała liczba słuchaczy kończących naukę w szkole policealnej. Ostatni słuchacze 
ukończyli naukę w roku szkolnym 2021/2022. 

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 automatycznie powoduje taki sam wzrost liczby godzin 
dydaktycznych do zrealizowania, a tym samym wzrost kosztów kształcenia. 

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 przejęcie 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 funkcjonowania 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. Na powyższe 
pismo Marszałek nie wypowiedział się, co do możliwości 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, który 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. 

Zgodnie z obowiązującym prawem szkoła może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ 
prowadzący szkołę, po zapewnieniu słuchaczom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 
samego typu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły: pełnoletnich uczniów, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. 

Miasto Białystok, rozpoczynając procedurę likwidacji Studium, wypełniło dyspozycje cytowanego powyżej 
art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe poprzez: 

1) zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół 
danego typu - Rada Miasta Białystok powierzyła organowi wykonawczemu, czyli Prezydentowi Miasta 
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Białegostoku wykonanie uchwały „intencyjnej" (Uchwała Nr LXII/863/22 Rady Miasta Białystok z dnia 
28 listopada 2022 r.); 

2) zawiadomienie o zamiarze likwidacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z 8 grudnia 2022 r. 
znak: EDU-IX.0123.1.2022, doręczonym w dniu 13 grudnia 2022 r. wraz z Uchwałą Nr LXII/863/22 Rady Miasta 
Białystok z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego 
„Szkoła Talentów" w Białymstoku. Zawiadomienia dokonał Pan Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta 
Białegostoku. 

W związku z brakiem słuchaczy w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów" w Białymstoku 
nie wystąpiła konieczność powiadomienia słuchaczy o zamiarze likwidacji szkoły oraz zapewnienia słuchaczom 
likwidowanej szkoły kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 

Ze względu na powyższe istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 
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