UCHWAŁA NR V.20.2015
RADY GMINY UDANIN
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Udaninie
Na podstawie 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty (tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 379, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zamierza się zlikwidować z końcem roku szkolnego 2014/2015 tj. z dniem 31.08.2015 r. Filię
w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie.
2. W przypadku likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej w Udaninie zapewnia się uczniom
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie.
3. O zamiarze likwidacji, o którym mowa w ust, 1 należy zawiadomić:
1) rodziców uczniów Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej w Udaninie,
2) Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
3) Wójta Gminy Udanin.
§ 2. Wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Filią
w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej w Udaninie o opinię w sprawie likwidacji tej szkoły.
§ 3. Upoważnia się do dokonania czynności, o których mowa:
1. w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w § 2 – Wójta Gminy Udanin
2. w § 1 ust. 3 pkt 3 - Przewodniczącego Rady Gminy w Udaninie
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki
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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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 379, z późn. zm. ) 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 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z
2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, 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 o tym samym albo zbliżonym profilu. Organ prowadzący jest
obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły:
rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego.
Rada Gminy w Udaninie wyraża zamiar likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym o
strukturze organizacyjnej klas I-III. Za likwidacją szkoły przemawiają następujące przesłanki.
Od września 2008 roku w budynku Filii w Ujeździe Górnym nr 27 nie są prowadzone zajęcia
szkolne. Z uwagi na zły stan techniczny budynku Filii w Ujeździe Górnym, małą liczbę uczniów
uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej oraz potrzebę racjonalnego wykorzystania zatrudnionej
tam kadry Dyrektor Szkoły Podstawowej w Udaninie podjął decyzję o przeniesieniu zajęć do nowego
budynku Szkoły Podstawowej w Udaninie oraz zapewnił dowóz uczniów Filii autobusami szkolnymi. Przez
okres około dwóch lat budynek wyłączony był z użytkowania.
W 2010 roku Gmina Udanin realizując społeczne zapotrzebowanie na utworzenie w gminie
publicznego przedszkola pozyskała znaczne środki finansowe na adaptację opuszczonego budynku Filii w
Ujeździe Górnym na Gminne Przedszkole Samorządowe. Przedszkole rozpoczęło funkcjonowanie w
styczniu 2011 r.
Wobec funkcjonalnej zmiany przeznaczenia budynku w Ujeździe Górnym nr 27, która pozwoliła na
rozbudowę bazy oświatowej w gminie dalsze utrzymywanie jednostki organizacyjnej Filii w Ujeździe Górnym
stało się bezprzedmiotowe co uzasadnia jej likwidację.
W dalszym etapie zostaną podjęte działania zmierzające do uporządkowania wprowadzonych zmian w tym;
podjęcie uchwały o zmianie sieci placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Udanin.
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