
 

 

UCHWAŁA NR XXI/142/2020 

RADY GMINY FREDROPOL 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Huwnikach wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

w Huwnikach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rybotyczach z oddziałem przedszkolnym 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz art. 89 ust 1, ust. 3 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1   ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.) oraz art. 12 ust. 1, 

ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869 t.j.) - 

Rada Gminy Fredropol uchwala co następuje:  

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się Szkołę Podstawową w Huwnikach wchodzącą w skład 

Zespołu Szkół w Huwnikach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rybotyczach wraz z oddziałem 

przedszkolnym. 

§ 2. 1. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się  możliwość kontynuowania nauki w Szkole 

Podstawowej w Huwnikach oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego  

w Samorządowym Przedszkolu w Huwnikach, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Huwnikach. 

2. Uczniom szkoły objętej likwidacją zapewnia się bezpłatny transport  i opiekę pod nadzorem opiekuna  

podczas transportu. 

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki – szkoły przejmuje Gmina Fredropol – Urząd 

Gminy Fredropol. Majątek likwidowanej jednostki – szkoły pozostaje własnością Gminy Fredropol. 

§ 4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fredropol. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Józef Gierczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 1621
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