
UCHWAŁA NR XXVI/227/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Świecy, podporządkowanej organizacyjnie Szkole 
Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami),  Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1.   Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2017 r. Szkoły Filialnej w Świecy, 
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach.

2. Zapewnia się uczniom likwidowanej szkoły możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej 
w Świecy.

§ 2. O zamiarze likwidacji należy zawiadomić:

1) rodziców uczniów Szkoły Filialnej w Świecy,

2) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,

3) Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. 1. Upoważnia się do dokonania czynności, o których mowa:

1) w § 2 pkt. 1-2 – Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów,

2) w § 2 pkt. 3 - Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty o wydanie opinii dotyczącej likwidowanej jednostki.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i  Miasta Odolanów.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Artykuł 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zmianami), stanowi, że szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu uczniom możliwości kontynuacji nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ
prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły, rodziców, uczniów, właściwego kuratora oświaty - po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora.

Celem likwidacji Szkoły Filialnej w Świecy jest konieczność dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W wyniku tych zmian uczniowie obecnej Szkoły Filialnej
w Świecy, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach,
będą uczniami planowanej nowej ośmioletniej szkoły podstawowej, utworzonej na bazie Gimnazjum
w Świecy. Uczniowie dotychczasowej Szkoły Filialnej w Świecy będą się uczyli w tym samym budynku
szkolnym co dotychczas.
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