
UCHWALA NR XXXIV/226/2014
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie likwidacji Szkory Podstawowej w Wielgiem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 r, o samorzajdzie gminnym
(Dz. U. z2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) art. 5 ust. 2 pkt l i ust. 5, art. 5c pkt 1 oraz
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 07 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, zm. prze. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, zm. przen. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, zm. przen.
z2004r. Nr 69, poz. 624, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 278 l , z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, zm. przen. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2005 r. Nr
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.
917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.
458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,z2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857, Nr 148, poz. 991 z2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr
149, poz. 887, Nr205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979,z2013r. poz, 87, 827, 1317,z2014r.
poz. 7) oraz art. 12 ust 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646) po zasi?gni?ciu opinii Lodzkiego Kuratora
Oswiaty w Lodzi, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast?puje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje si? Szkol? Podstawow^ w Wielgiem.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkory zapewnia si? mozliwosc kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej w Ostrowku prowadzonej przez Gmin? Ostrowek.

§ 3. Naleznosci i zobowiazania zlikwidowanej jednostki przejmuje Urzad Gminy w Ostrowku.

§ 4. Majatek zlikwidowanej jednostki pozostaje wlasnoscia^ Gminy Ostrowek.

§ 5. Dokumentacj? zlikwidowanej szkory przejmuje Wqjt Gminy Ostrowek, za wyjatkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, ktora^ przejmuje Lodzki Kurator Oswiaty w Lodzi.

§ 6. Wykonanie uchwaiy powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogfoszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.
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UZASADNIENIE

w sprawie likwidacji Szkoty Podstawowcj w Wielgicm

Uzasadniettie prawne:

Zgodnie z art. 59 ust. 1 , 2 1 3 uslawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty

(tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). szkoia publiczna moze bye

zlikwidowana przez organ prowadzqcy z koncem roku szkolncgo, po zapewnieniu pr/ez

ten organ uczniom mozliwosci kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego

samego typu. Warunkiem dokonania skutecznej likwidacji jest zawiadomienie o zamiarze

likwidacji szkoty: rodzicow uczniow, wtasciwego kuratora oswiaty oraz organ wykonawczy

jcdnostki samorza.du terytorialnego wlasciwy do prowadzenia szkol danego typu. Szkola

publiczna prowadzona przez jednostke samorz^du terytorialnego moze zostac zlikwidowana po

zasiegnieciu opini i organu sprawuj^ccgo nadzor pedagogiczny. Dokumentacj^ zlikwidowanej

szkoly przekazuje si^ organowi prowad/qcemu szkot?, / wyjqtkiem dokumentacji przebiegu

nauczania, ktora^ nalezy przekazac organowi sprawuja.cemu nadzor pcdagogiczny, w

terminie jednego miesiqca od dnia zakohczenia likwidacji.

Uzasadnienie faktyczne:

Celem likwidacji Szkoly Podstawowcj w Wielgiem jest koniecznosc dostosowania sieci

szkot potozonych na terenie Gminy Ostrowek do realnych potrzeb wynikaja.cych z

zachodz^cych zmian demograflc/nych oraz zwia.zane z tym racjonali/owanie poniesionych

kosztow na zadaniaoswiatowe.

W dniu 10 lutego 2014 r. Rada Gminy Ostrowek podjela Uchwal? Nr

XXX1I/220/2014 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoty Podstawowej w Wielgicm. W

uzasadnieniu do tcj uchwaly podniesiono mi^dzy innymi nast^pujq.ce kwestie:

,,Obowiqzkiem gminy jest zorganizowanie prawidtowej sieci szkol na swoim terenie".

Zamiar l ikwidacj i Szkoly Podstawowej w Wielgiem podyktowany jest malq liczbq

uczniow, a co za tym idzie wysokimi kosztami utrzymania placowki.

W chwili obecnej do szkoly podstawowej ucz^szcza 18 uczniow. Ze wzglcxlu na

liczbe uczniow zaj^cia odbywaja^ si? w klasach ^czonych.



Organizacja wszystkich zajec przewidzianych w ramowym planic nauczania przy tak

niskiej ilosci uczniow w oddziale powoduje wysokie koszty ksztatcenia jednego ucznia.

Obowiqzki Gminy Ostrowek w stosunku do nauczycieli, wynikajace z Karty Nauczyciela,

nie umozliwiaja, zmnicjszenia kosztow tunkcjonowania placowki.

Uczniowie szkoly w Wielgiem bexlq miel i zapewniona nauke^ w Szkole Podstawowej w

Ostrowku oraz dowoz. Szkota ta posiada odpowiednia^ baze edukacyjnq, a srednia ilosc

uczniow w oddziale l^cznie z uczniami z Wielgiego w klasach I l -VI nie przckroczy 20

jcdynie zostana. utworzone dwie rownolegte klasy I.

Zgodnie z uchwala o zamiarze likwidacji szkoty Wqjt Gminy Ostrowek wykonai

niczb^dne czynnosci do przeprowadzenia likwidacji:

-w ustawowym terminie o zamiarze likwidacji placowki zostali poinformowani

wszyscy rodzice uczniow uczes/czaja.cych do szkoly poprzc/ przeslanie kazdemu z

rodzicow informacji drogq pocztowa. za zwrotnym potwierdzcniem odbioru,

-o zamiarze likwidacji szkoty Wqjt Gminy Ostrowek poinformowat w dniu 13 lutego

2014 r. Lodzkiego Kuratora Oswiaty przesytaja^c uchwal? intencyjn^ wraz z uzasadnieniem

oraz wystapit oopinic Kuratora w przedmiotowej sprawie.

- w d n i u 04.03.2014 r. do Ur/^du Gminy w Ostrowku wplyn^to pismo Lodzkiego

Kuratora Oswiaty opiniuja.ce negatywnie zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r.

SzkoJy Podstawowej w Wielgiem.

-w dniu 2 stycznia 2014 r. projekt Uchwaiy Rady Gminy Ostrowek w sprawie

zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem na podst. art. 1 9 ustawy o

zwia,zkach zawodowych zostal przeslany do zaopiniowania rcprczentowanym zwiqzkom

zawodowym. W odpowied/i wptyn^o pismo od Zarzajdu Okr^gu Lodzkiego ZNP w

Wieluniu oraz od Zarzqdu Regionu /iemi Lodzkiej NSZZ ,,Solidarnosc" wyrazajc)ce

negatywnq opini^ w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej w Wielgiem.

-w dniu 12.03.2014 r. wplyne^o pismo od rodzicow dzieci ucz^szczaj^cych obecnie do

Szkoly Podstawowej w Wielgiem z prosba, o wyrazenie zgody na posylanie dzieci do

Szkoty Podstawowej w Ostrowku co zostato uwzgle^lnione w uchwale o likwidacji szkoty.



Nauczycielom likwidowanej placowki, vv miar$ mozliwosci, bexjzie proponowane

zalrudnicnie w szkoiach prowadzonych przez gmin? Ostrowck w micjscc nauczycieli

przechod74Cych na emerytury.

Aby zracjonalizowac siec s/kot i zmniejszyc koszty prowadzenia przez gmin^ zadah /.

zakresu oswiaty zasadna jest powyzsza uchwata.


