
UCHWALA Nr 132IXX1I2016 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 01 grudnia 2016 roku 

w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzl:}dzie 

gminnym (Oz.U. z 2016 r. poz. 446 z p6Zn. zm.) w zwil:}zku z art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1-3 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2015r. poz. 2156 z p6Zn. 

zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach 

publicznych (Oz. U. z 2013r. poz. 885 z p6Zn. zm.) oraz art. 53 ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z p6in. zm.), po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oswiaty - uchwala siy co nastypuje: 

§1 

Likwiduje siy z dniem 31 sierpnia 2017 roku SZkOfy Podstawowl:} w Gosciminie Wielkim wraz 

z oddziafem przedszkolnym funkcjonujl:}cym przy tej szkole. 

§2 

Uczniom likwidowanej SZkOfY zapewma siy kontynuacjy nauki w Szkole Podstawowej 

w Zespole Szk6f im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie oraz w Przedszkolu 

Samorzl:}dowym im. Misia Uszatka w Nowym Miescie. 

§3 

Mienie ruchome znajdujl:}ce siy w likwidowanej jednostce zgodnie z protokofem zdawczo

odbiorczym przejmie Gmina Nowe Miasto. 

§4 

Dokumentacjy zlikwidowanej SZkOfY Podstawowej w Gosciminie Wielkim przejmie W6jt 

Gminy Nowe Miasto, z wyjl:}tkiem dokumentacji przebiegu nauczania, kt6rl:} nalezy przekazac 

Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty w terrninie jednego miesil:}ca od dnia zakonczenia 

likwidacji. 



§5 


1. 	 Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych na nauczyciela bydqcego emerytem 

zlikwidowanej szkoly bydzie naliczany przez Zesp61 Szk61 im. Integracji Europejskiej 

w Nowym MieScie. 

2. 	 Osoby 0 kt6rych mowa w ust. 1 korzystajq z usrug i swiadczen zakladowego funduszu 

swiadczen socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiqzujqcym 

w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie. 

§6 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§7 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 1321XXII2016 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 01 grudnia 2016 roku 


Celem likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim jest koniecznose 

dostosowania sieci szkol polozonych w Gminie Nowe Miasto do realnych potrzeb 

wynikaj'lcych z zachodz'lcych zmian demograficznych oraz zwi4Zane z tym racjonalizowanie 

ponoszonych kosztow na realizacjy zadan oswiatowych. 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2015r. 

poz. 2156 z pom. zm.) szkola publiczna moze bye zlikwidowana przez organ prowadz'lcy 

z koncem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom mozliwosci kontynuowania 

nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadz'lcy jest zobowi4Zany co 

najrnniej na 6 miesiycy przed terminem likwidacji, zawiadomie 0 zamiarze likwidacji szkoly: 

rodzicow uczniow, wlasciwego kuratora oswiaty oraz organ wykonawczy jednostki samorz'ldu 

terytorialnego wlasciwej do prowadzenia szkol danego typu. Szkola publiczna prowadzona 

przez jednostky samorz'ldu terytorialnego moze zostae zlikwidowana po uzyskaniu opinii 

kuratora oswiaty. 

Gmina Nowe Miasto, rozpoczynaJ'lc procedury likwidacji szkoly, wypelnila dyspozycje 

cytowanego powyzej ustawy 0 systemie oswiaty poprzez: 

1. 	 przekazanie do Zwi4Zku Nauczycielstwa Polskiego projektu uchwaly 0 zamiarze likwidacji 

Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim z prosb'l 0 wydanie opinii. Zwi'lzek 

Nauczycielstwa Polskiego Zarz'ld Oddzialu Powiatowego w Plonsku pismem Nr ZOP ZNP 

076-186116 z dnia 15 wrzesnia 2016 roku pozytywnie zaopiniowal zamiar likwidacji szkoly; 

2. podjycie uchwaly Nr 123IXIXJ2016 Rady Gmin Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Uzasadnienie 

do w/w uchwaly zawieralo opis przyczyn podjycia decyzji 0 zamiarze likwidacji, 

zapewnienie mozliwosci kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu 

oraz informacjy 0 sposobie i organizacji dowozu; 

3. 	poinformowanie rodzicow uczniow 0 zamiarze likwidacji Szkoly Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim; 

4. 	 przekazanie Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty Uchwaly N r 123IXIXJ20 16 Rady Gminy 

Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly 

Podstawowej w Gosciminie Wielkim z prosba 0 wydanie opinii w przedmiotowej sprawie; 



5. 	 uzyskanie od Mazowieckiego Kuratora Oswiaty OpInll w spraWle likwidacji Szko!y 

Podstawowej w Gosciminie Wielkim - Mazowiecki Kurator Oswiaty pismem 

Nr OCI.542.25.2016.0C z dnia 21 paidziemika 2016 roku wyrazil pozytywnq opiniy 

w sprawie zamiaru likwidacji przez Rady Gminy Nowe Miasto Szkoly Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim; 

6. zapewnienie uczniom likwidowanej Szkoly 	Podstawowej w Gosciminie Wielkim nauki 

w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie - po podjyciu uchwaly 

o likwidacji Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim organ prowadzqcy zgodnie 

z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2015r. 

poz. 2156 z p6Zn. zm.) ponownie ustali siec szk61 publicznych i dostosuje obwody szk61 po 

likwidacji. 

y 

http:OCI.542.25.2016.0C

