UCHWAŁA NR V/26/15
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku
Na podstawie art. 59 ust. 1, w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Kolniku, podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Pszczółki do zawiadomienia Wójta Gminy Pszczółki
o zamiarze likwidacji, o którym mowa w § 1.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Pszczółki do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia
likwidacji szkoły, w szczególności do zawiadomienia Pomorskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły
oraz do wystąpienia do Pomorskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji
przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła
publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego po zapewnieniu przez
ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ
prowadzący jest zobowiązany co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego o zamiarze likwidacji szkoły.
W Szkole Filialnej w Kolniku po raz ostatni uczniowie pobierali naukę w roku szkolnym
2007/2008. Uczyło się w niej wówczas dziewięciu uczniów w klasie łączonej II/III. Od 1 września 2008 r.
w szkole nie ma uczniów ani nauczycieli. Dzieci z Kolnika są dowożone do Szkoły Podstawowej w
Pszczółkach, gdzie znaleźli również zatrudnienie nauczyciele z Kolnika. Budynek stoi pusty, a mieszkańcy
sołectwa na zebraniu wiejskim opowiedzieli się za likwidacją szkoły i przeznaczeniem budynku na świetlicę
wiejską. W przedstawionej sytuacji podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły ma na celu
usankcjonowanie istniejącego stanu faktycznego.
Ze względu na całkowity brak uczniów w szkole niemożliwe jest wykonanie dyspozycji zawartej w
art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej obowiązku zawiadomienia rodziców uczniów o
zamiarze likwidacji placówki.
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