
UCHWAŁA NR X/113/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w 
Sowinie Błotnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2015.1515 z późn.zm.), art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zawiadamia się o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016r. Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/113/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

Wychodząc naprzeciw propozycji przedstawionej przez Zarząd Stowarzyszenia „Dolina

Giszki” z siedzibą w Sowinie Błotnej po konsultacjach prowadzonych przez I Z-cę Burmistrza z Radą

Rodziców działającą przy Zespole Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej oraz nauczycielami i

pracownikami niepedagogicznymi, związkami zawodowymi wypracowano koncepcję

funkcjonowania szkoły podstawowej w Sowinie Błotnej w formie Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Sowinie Błotnej prowadzonej przez w/w stowarzyszenie o uprawnieniach szkoły

publicznej. Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie zmian organizacyjnych i prawnych,

których celem jest realizacja od dnia 1 września 2016r. nauki w szkole podstawowej realizowanej w

Niepublicznej Szkole Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez

Stowarzyszenie „Dolina Giszki”.

Obowiązujące przepisy prawa w jednostkach liczących powyżej 70 uczniów nie pozwalają

zastosować przepisów o przejęciu szkoły na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września

1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), a więc jedyną dostępną formą jest

likwidacja istniejącej placówki i utworzenia nowej na bazie majątku, który gmina ma prawo

wydzierżawić podmiotowi tworzącemu niepubliczną szkołę prowadzoną przez osobę prawną

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.

Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu

terytorialnego może zostać zlikwidowana przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po

zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego

samego typu. Z pisma Zarządu Stowarzyszenia z dnia 1 grudnia 2015r. wynika, że Stowarzyszenie

„Dolina Giszki” deklaruje utworzenie szkoły z dniem 1 września 2016r. gwarantując dzieciom

bezpłatną naukę w szkole podstawowej, rozważając przejęcie dotychczasowych nauczycieli i

pracowników niepedagogicznych. W przypadku braku zgody rodziców na podjęcie nauki przez

dziecko w niepublicznej szkole utworzonej przez Stowarzyszenie dziecko ma możliwość uczęszczać

do oddalonego o ok. 3 km od Sowiny Błotnej – Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim.

Jednocześnie w piśmie zarząd stowarzyszenia „Dolina Giszki” zobowiązał się we własnym
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zakresie do zorganizowania dowozu dzieci do szkoły.

Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem

likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora

oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwego do prowadzenia

szkół danego typu.

Projekt zmiany funkcjonowania placówki został skonsultowany z nauczycielami,

pracownikami niepedagogicznymi oraz rodzicami podczas spotkań, które odbyły się dnia

25 listopada 2015r. oraz 01 grudnia 2015r.

Dokonane zmiany pozwolą na dostosowanie sieci szkół położonych w Mieście i Gminie Pleszew do

realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych. ZSP

w Sownie Błotnej, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa jest najmniejszą ze szkół, dla

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. Prowadzenie szkoły przez

Stowarzyszenie „Dolina Giszki” umożliwi jej pozyskiwanie dodatkowych środków na działanie oraz

doposażenie placówki. Ponadto pozwoli to również na większą integrację środowiska lokalnego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej działa pod nadzorem

pedagogicznym Kuratorium Oświaty i ma obowiązek realizacji postawy programowej, zapewnia

nauczycielom możliwość uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz musi spełniać wszystkie

wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz bezpieczeństwa dzieci.

Na podstawie art. 5c pkt. 1 ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje organu

prowadzącego w w/w sprawach wykonuje rada gminy.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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