
                                                   UCHWAŁA NR  XVIII/110 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                     z dnia 21 stycznia 2008 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej we Włościejewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), art. 21 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zmianami) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2008r. dokonać likwidacji Szkoły Podstawowej
we Włościejewicach. 

2. W przypadku likwidacji, o której mowa w ust. 1, uczniowie zlikwidowanej szkoły będą 
kontynuować  naukę  w  Szkole  Podstawowej  przy  Zespole  Szkół  im.  Ks.  Abp  A.  Baraniaka
w Mchach.  

§ 2.  Zobowiązuje się Burmistrza Książa Wlkp. do poinformowania o zamiarze likwidacji 
Szkoły:

1) rodziców uczniów tej Szkoły,
2) Wielkopolskiego  Kuratora  Oświaty  oraz  wystąpienia  do  tegoż  organu  o  wydanie  w tej 

sprawie opinii.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

      

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

              /-/  Paweł Walkowiak



                                                      UZASADNIENIE

do uchwały nr  XVIII/110 /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 stycznia 2008 roku.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 
256,  poz.  2572  ze  zm.)  szkoła  publiczna  może  być  zlikwidowana  przez  organ  prowadzący
z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania 
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej 
na  6  miesięcy  przed  terminem likwidacji,  zawiadomić  o  zamiarze  likwidacji  szkoły:  rodziców 
uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
właściwej  do prowadzenia  szkół  danego typu.  Szkoła może zostać  zlikwidowana po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia kuratora oświaty ma charakter wiążący.

W Gminie Książ Wlkp. od roku 1993 zmniejsza się sukcesywnie liczba dzieci, co powoduje 
zmniejszanie liczby uczniów we wszystkich szkołach. Szkoła Podstawowa we Włościejewicach jest 
szkołą o strukturze organizacyjnej klas I – III. Aktualnie uczy się w niej 33 dzieci w tym 15 dzieci 
w klasie „0”. W najbliższych latach wskaźnik demograficzny pozostanie na podobnym poziomie 
ale z tendencją spadkową. W tej  sytuacji funkcjonowanie w/w szkoły staje się nieracjonalne. 

Za likwidacją placówki we Włościejewicach przemawiają  głównie względy demograficzne 
oraz bliskie sąsiedztwo szkoły  w znacznie lepszym stanie technicznym. Budynek Zespołu Szkół
w Mchach jest budynkiem nowym, a wiąże się z tym dobry stan techniczny, lepsza baza lokalowa, 
dydaktyczna i wyposażenie. Gmina zapewni dzieciom bezpłatny dowóz do nowej placówki.

Proponuje się  likwidację Szkoły Podstawowej we Włościejewicach z dniem 31 sierpnia 
2008r. Po likwidacji szkoły uczniowie byliby dowożeni do Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół 
im. ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach i tam realizowaliby obowiązek szkolny.

Przeniesienie dzieci z Włościejewic do Mchów nie pogorszy warunków nauczania, wpłynie 
jednak  na   zaoszczędzenie  środków,  które  mogą  być  przeznaczone  na  poprawę  warunków 
funkcjonowania  pozostałych  placówek  oświatowych.

                                                                                                   Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil  Marciniak

                                                       




