UCHWAŁA NR XV/264/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swornegaciach poprzez likwidację internatu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1, 3, 6 i 9 w zw. art. 29 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248; Dz. U.
z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r. poz. 374;), oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869, poz. 1649;
Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2020 r.
poz. 284 i poz. 374.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty,
Rada Gminy w Chojnicach uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształca się Szkołę Podstawową w Swornegaciach znajdującą się przy ul.
Szkolnej 11, 89 – 608 Swornegacie, poprzez likwidację internatu wchodzącego w jej skład.
§ 2. Dokumentację zlikwidowanego internatu, o którym mowa w § 1,
w Swornegaciach.

przejmie Szkoła Podstawowa

§ 3. Mienie likwidowanego internatu, o którym mowa w § 1, przejmie Szkoła Podstawowa w Swornegaciach.
§ 4. Należności i zobowiązania związane z likwidowanym internatem, o którym mowa w § 1, przejmie Urząd
Gminy w Chojnicach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, 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, a także kształcącej
w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla
dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty
(art. 89 ust. 3 upo.). Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu
szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji (art. 89 ust. 6 upo.) Stosownie do
art. 89 ust. 9 upo. przepisy ust. 1-8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub
placówek.
Uwzględniając powyższy stan prawny Rada Gminy w Chojnicach w dniu 30 stycznia 2020 r. podjęła
uchwałę Nr XIII/231/2020, w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Swornegaciach
poprzez likwidację internatu.
O zamiarze likwidacji, w terminie ustawowym, powiadomieni zostali wszyscy rodzice uczniów
uczęszczających do szkoły w skład, której wchodzi internat, co zostało przez nich pisemnie potwierdzone.
Powiadomiono również Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy Chojnice.
Pomorski Kurator Oświaty, w piśmie z dnia 9 marca 2020 r. wyraził pozytywną opinię.
Projekt przedmiotowej uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym – Komisja
Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach, Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Gmina Chojnice.W ustawowym terminie wpłynęła tylko jedna opinia opinia Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury
w Chojnicach.
Wobec powyższego stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych należy wskazać, iż przekształcenie Szkoły
Podstawowej w Swornegaciach poprzez likwidację internatu jest uzasadnione. W tym miejscu podkreślenia
wymaga, iż aktualnie z internatu korzysta tylko 16 uczniów, przy czym według prognoz od nowego roku
szkolnego liczba ta prawdopodobnie się zmniejszy. W kontekście tego na uwagę zasługuje także, że szkoły
nie mają ustawowego obowiązku organizowania internatu dla uczniów uczących się poza miejscem stałego
zamieszkania (art. 107 ust. 1 upo.). Wskazać należy również, iż w budynku gdzie zorganizowany był internat
planuje się utworzenie od 01.09.2020 r. kolejnego oddziału przedszkolnego oraz Centrum Edukacyjno Przyrodniczego z przeznaczeniem m.in. na edukację i wypoczynek dzieci i młodzież.
W konkluzji, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

Id: F081ECA5-03C5-49A1-AAFD-475592CE8655. Podpisany

Strona 1

