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PROJEKT UCHWA£Y O LIKWIDACJI SZKO£Y

ÓR
Z
W

UCHWA£A NR ........................................................
RADY GMINY...........................................................
z dnia ......................................................................
o zamiarze likwidacji Szko³y .......................................................................................................................
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. 1)) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Zawiadamia siê o zamiarze likwidacji z koñcem roku szkolnego............................................................
(np. 2013/2014) Szko³y ..........................................................w .............................................................
2. Przyczyn¹ likwidacji jest zbyt ma³a liczba uczniów, co wi¹¿e siê ze znacznym kosztem jej utrzymania.
§ 2.
Uczniom likwidowanej Szko³y zapewnia siê dowóz i mo¿liwoæ kontynuowania nauki w Szkole
.........................................................................w .........................................................................
§ 3.
Uchwa³ê niniejsz¹ przekazaæ .......................................................................................Kuratorowi Owiaty
§ 4.
Uchwa³ê niniejsz¹ przekazaæ do zaopiniowania w³aciwemu zwi¹zkowi zawodowemu stosownie do treci art.
19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854
ze zm.)
§ 5.
Uchwa³ê niniejsz¹ przekazaæ w celu zapoznania rodziców uczniów Szko³y...............................................
§ 6.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 7.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy

NR 3/2012

PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h do wy³¹cznej w³aciwoci rady gminy nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych gminy, przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek.
Stosownie za do treci art. 59 ust. 1 ustawy o systemie owiaty szko³a publiczna, z zastrze¿eniem ust. 1a i 2, mo¿e byæ zlikwidowana z koñcem
roku szkolnego przez organ prowadz¹cy szko³ê, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mo¿liwoci kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu, a tak¿e odpowiednio o tym samym lub zbli¿onym profilu kszta³cenia ogólnozawodowego albo kszta³c¹cej w tym
samym lub zbli¿onym zawodzie. Organ prowadz¹cy jest obowi¹zany, co najmniej na 6 miesiêcy przed terminem likwidacji, zawiadomiæ o
zamiarze likwidacji szko³y: rodziców uczniów (w przypadku szko³y dla doros³ych - uczniów), w³aciwego kuratora owiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w³aciwej do prowadzenia szkó³ danego typu.
Stosownie do art. 19 ust. 2 organy w³adzy i administracji rz¹dowej oraz organy samorz¹du terytorialnego kieruj¹ za³o¿enia albo projekty aktów
prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich w³adz statutowych zwi¹zku, okrelaj¹c termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak ni¿
30 dni. Termin ten mo¿e zostaæ skrócony do 21 dni ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy siê od dnia nastêpuj¹cego po dniu dorêczenia za³o¿eñ albo projektu wraz z pismem okrelaj¹cym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uwa¿a siê za rezygnacjê z prawa jej wyra¿enia.
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