
 

 

UCHWAŁA NR VII/47/19 

RADY GMINY W OSTROWIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w Zdżarach. 

Na podstawie art. 89 ust.1 w związku z art.29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U z 2018 r. poz.996 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

w Rzeszowie i ZO ZNP w Ostrowie Rada Gminy w Ostrowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2019r. Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach z siedzibą w Zdżarach  59 oraz 

Oddziału Przedszkolnego w Zdżarach z siedzibą w Zdżarach 59 podporządkowanych organizacyjnie Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece z siedzibą w Ociece 352. 

§ 2. Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego 

w Zdżarach realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Ociece, a przygotowania 

przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Ociece wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie 

dowozu. 

§ 3. Dokumentację likwidowanej szkoły wraz z dokumentacją przebiegu nauczania przejmuje Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece.  

§ 4. Majątek likwidowanej jednostki pozostający własnością Gminy Ostrów przejmuje Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Józef Bajor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.

Poz. 2531



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr VII/47/19 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 marca 2019r. 

Zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz.996) 

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 tego samego 

typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej 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. 

Gmina Ostrów Rozpoczynając procedurę likwidacji Szkoły Filialnej w Zdżarach o strukturze organizacyjnej 

kl. I-III wraz z oddziałem przedszkolnym podporządkowanych organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece wypełnia dyspozycje cytowanego na wstępie art. 89 ustawy 

Prawo oświatowe poprzez: 

1. W dniu 7 luty 2019 r. Rada Gminy w Ostrowie podjęła uchwałę Nr VI/35/19 w sprawie zamiaru 

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece poprzez 

likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w Zdżarach.  

2. Rodzice uczniów Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego zostali powiadomieni o zamiarze 

likwidacji placówki 

3. Przekazano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w/w uchwałę wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania 

opinii. 

4. Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Filialnej w Zdżarach. 

5. Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Oddziału ZNP w Ostrowie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Filialnej w Zdżarach. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały w  sprawie likwidacji Szkoły filialnej w  Zdżarach jest 

uzasadnione. Celem przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Ociece poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zdżarach i oddziału przedszkolnego w  Zdżarach jest 

dostosowanie sieci szkolnej w  Gminie Ostrów do potrzeb wynikających z  niekorzystnych zmian 

demograficznych oraz potrzebą racjonalizacji zadań związanych z  realizacją obowiązków oświatowych. 
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