
UCHWAŁA NR XIII/84/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 , w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.  ) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016 roku likwiduje się filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - 
Papieża Polaka w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu.

§ 2. Uczniom likwidowanej filii zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w 
Starym Lubotyniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 

r., poz. 2156 z późn. zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego 
przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest także 
zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty oraz uzyskać pozytywną opinię 
tegoż kuratora.

Na podstawie powyższego przepisu Rada Gminy Stary Lubotyń w dniu 18 lutego 2016 roku 
podjęła uchwałę Nr XI/74/16 w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym 
Lubotyniu - Filia w Podbielu.

Głównymi przyczynami likwidacji filii są względy demograficzne oraz racjonalizacja 
wydatków na zadania oświatowe. Utrzymująca się w szkole mała liczba uczniów (9 uczniów w 
roku szkolnym 2015/2016) generuje bardzo wysokie koszty funkcjonowania placówki.

O zamiarze likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu zostali 
zawiadomieni rodzice uczniów oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Pisemne zawiadomienia zostały skutecznie doręczone rodzicom/ opiekunom prawnym do 
końca lutego 2016 r., tj. na 6 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji szkoły. W sprawie 
likwidacji szkoły zasięgnięto opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Uzyskano 
pozytywną opinie o zamiarze likwidacji powyższej placówki wydaną postanowieniem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r.

W związku z powyższym, po wypełnieniu warunków wynikających z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
o systemie oświaty, podjęcie przez Radę Gminy Stary Lubotyń uchwały o likwidacji filii Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu - Filia w Podbielu jest 
uzasadnione.
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