
UCHWAŁA  NR  XXI/ 127  /2008
RADY  MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                         z dnia   07  maja   2008 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowie

Na podstawie art.  59 ust.  1 i 3 w zw. z art.  5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty w Poznaniu, Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

            § 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Chrząstowie.

§ 2.  Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. 
Emilii Sczanieckiej w Konarzycach, prowadzonej przez Gminę Książ Wlkp., zgodnie z obwodem 
ustalonym odrębną uchwałą.

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej szkoły przejmuje Gmina Książ Wlkp. Majątek 
likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Książ Wlkp.

§ 4.  Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Książa Wlkp., za wyjątkiem 
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                         w Książu Wlkp

            /-/  Paweł Walkowiak



                                                             UZASADNIENIE
do Uchwały Nr  XXI/127 /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia 07  maja  2008 r.

W Gminie Książ Wlkp. od roku 1993 zmniejsza się sukcesywnie liczba dzieci, co powoduje 
zmniejszanie ogólnej liczby uczniów we wszystkich szkołach. Aktualnie w Szkole Podstawowej w 
Chrząstowie uczy się 50 dzieci, w tym w klasach łączonych O z I (16) i II z III (9).
W najbliższych latach wskaźnik demograficzny pozostanie na podobnym poziomie, bez wyraźniej 
tendencji zwyżkowej. Za likwidacją placówki w Chrząstowie przemawiają  głównie względy 
demograficzne,  bliskie sąsiedztwo innej szkoły tego samego typu, a także fakt,  że dzieci nie będą 
się uczyć w klasach łączonych. 
Budynek szkolny jest zabytkiem wymagającym przeprowadzenia generalnego remontu. Nadzór nad 
nim sprawuje Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków. 

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. Likwidacja Szkoły Podstawowej w Chrząstowie 
nastąpi z dniem 31 sierpnia 2008r. Po likwidacji szkoły uczniowie będą dowożeni do Szkoły 
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w  Konarzycach i tam realizować będą obowiązek szkolny. 
Gmina zapewni dzieciom bezpłatny dowóz do nowej placówki oraz opiekę w trakcie przewozu. 

Tryb likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowie prowadzony był zgodnie
z treścią art. 59 ustawy o systemie oświaty. Pierwszym krokiem było podjęcie przez Radę Miejską 
w Książu Wlkp. w dniu 21 stycznia 2008r. uchwały nr XVIII/109/2008 o zamiarze likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Chrząstowie, która pozwalała na rozpoczęcie procedury informowania 
zainteresowanych stron, opiniowania i uzgadniania stanowisk. Mając taką możliwość, Burmistrz 
Książa Wlkp.,w wymaganym ustawowo terminie, przekazał rodzicom uczniów tejże szkoły 
informacje o zamiarze jej likwidacji i jednocześnie przedstawił alternatywne rozwiązania. Uchwała 
o zamiarze likwidacji wraz z niezbędną dokumentacją została przekazana właściwemu kuratorowi 
oświaty w celu uzyskania opinii. Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu Postanowieniem 
Nr 3/2008z dnia 10 marca 2008r. wyraził pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Chrząstowie, uznając, że zachowano przesłanki określone w art. 59 w/w ustawy.
Burmistrz Książa Wlkp. wystąpił również o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie do Prezesa 
Zarządu Oddziału ZNP w Książu Wlkp. W/w opinia wpłynęła  do tut.  Urzędu w dniu 05 maja 
2008r.  Zarząd  Oddziału  ZNP  w  Książu  Wlkp.  negatywnie  ustosunkował  się  do  propozycji 
likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowie.

Mając  na  uwadze  określone  na  wstępie  przesłanki  oraz   zachowanie  wymaganych 
przepisami procedur, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                                                                                                 Burmistrz
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                          /-/ Teofil Marciniak


