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UCHWAŁA Nr 586/L/2009 
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

 
z dnia 23 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych 
prowadzonych przez Miasto Częstochowa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, oraz art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.17 ust.4, 6, art. 
59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (jt. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(jt. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 21 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)  
 

Rada Miasta Częstochowy 
uchwala: 

 
§ 1. 

 
W załączniku nr 1 do uchwały nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008r. 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.Zapis oznaczony Lp. 4. w kolumnie szkoła otrzymuje brzmienie: 
   „Szkoła Podstawowa nr 10 im. Św. Stanisława Kostki” 

 
2. Zapis oznaczony Lp. 23. w kolumnie szkoła otrzymuje brzmienie: 
    „Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy Gracza” 

 
§ 2. 

 
W załączniku nr 3 do uchwały nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008r. 
Wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) liczba urodzeń w obwodzie szkoły w kolejnych 3 rocznikach pozwala na utworzenie każdego 
roku więcej niż jednego oddziału klasy pierwszej o liczebności uczniów wskazanej w pkt 3.” 
 

2.pkt 1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5) wydatki na funkcjonowanie szkoły nie przekraczające 120% średnich wydatków z budżetu 
Miasta w przeliczeniu na jednego ucznia  (do średniej nie wlicza się wydatków w zakresie 
kształcenia integracyjnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatków 
ponoszonych w ramach pozostałej działalności szkoły oraz wydatków wynikających z realizacji 
zewnętrznych programów edukacyjnych, oraz dotacji celowych, zapomóg z funduszu zdrowotnego, 
odpraw  pośmiertnych i emerytalnych, nagród kuratora, ministra i jubileuszowych, funduszu 
socjalnego dla emerytów).”; 

 
3. pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4) wydatki na funkcjonowanie szkoły nie przekraczające 120% średnich wydatków z budżetu 
Miasta w przeliczeniu na jednego ucznia (do średniej nie wlicza się wydatków w zakresie 
kształcenia integracyjnego, wydatków ponoszonych w ramach pozostałej działalności szkoły oraz 
wydatków wynikających z realizacji zewnętrznych programów edukacyjnych  oraz dotacji celowych,  
zapomóg  funduszu zdrowotnego, odpraw  pośmiertnych i emerytalnych, nagród kuratora, ministra i 
jubileuszowych, funduszu socjalnego dla emerytów )..”; 

 
4. po pkt 4 dodaje się pkt 4

1
 i pkt 4

2
 w brzmieniu: 

„ 4
1
. Po sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze Wydział Edukacji dokonuje wstępnej 

analizy wydatków ponoszonych na  kształcenie ucznia informując o wynikach dyrektorów szkół 
oraz Komisję Edukacji Rady Miasta Częstochowy. 
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2
.W lutym roku następującego po analizowanym roku budżetowym dyrektorzy szkół  

niespełniających warunków wymienionych w pkt 3 uchwały nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta 
Częstochowy z dnia 25 lutego 2008r mogą przedstawić Komisji Edukacji program 

naprawczy i wdrożyć go w życie. Jeśli po wdrożeniu w życie programu naprawczego, nadal nie 
będą spełnione warunki, następuje wszczęcie procedury likwidacyjnej”. 

  
§ 3. 

 
Pozostałe postanowienia uchwały nr 251/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 
2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych 
prowadzonych przez Miasto Częstochowa pozostają bez zmian. 
 

§ 4. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

§ 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
 

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

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Częstochowy 

(-) Zdzisław Wolski 
 


