
UCHWAŁA Nr  XVII/188/12 

RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

 

 

 

Na podstawie 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. 5c pkt 1                  

i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1. 1.  Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2012/2013 tj. z dniem 

31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej w Stawnicy wraz z oddziałem przedszkolnym. 

         2.  Przyczyną likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 1, jest bardzo mała liczba uczniów 

powodująca wysoki koszt utrzymania tej szkoły. 

 

§ 2.  Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się dowóz i możliwość kontynuowania  

nauki w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej. 

 

§ 3.  Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Złotów do dokonania czynności  

niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, w szczególności do 

zawiadomienia rodziców uczniów Szkoły Podstawowej  w Stawnicy i Wielkopolskiego  

Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie 

stosownej  opinii dotyczącej likwidacji placówki. 

 

         § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XVII/188/12 Rady Gminy Złotów w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Stawnicy 

 

 

  

 

Zgodnie z art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. 

zm.) Rada Gminy Złotów wyraża zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy. 

Przyczynami likwidacji są wysokie koszty utrzymania placówki oraz zmniejszenie się liczby 

dzieci w wieku szkolnym uczęszczających do tej placówki.  

W roku szkolnym 2011/2012 i w roku szkolnym 2012/2013 wygląda                           

To następująco: 

 

 

Klasa    O     I     II    III    IV    V  VI Razem 

SP 

Razem 

„O” 

2011/2012    5    7    11     8    6    9   7  48   5 

2012/2013    3    5     7    11    8    6   9  46   3 

 

 

Taka ilość dzieci w Szkole Podstawowej w Stawnicy powoduje, że rosną koszty  

utrzymania tej szkoły. 

Uczniowie tej Szkoły zostaliby przeniesieni do Szkoły Podstawowej im. Tony’ego  

Halika w Górznej, a koszt ich dowozu pokrywałaby Gmina Złotów. Szkoła Podstawowa im. 

Tony’ego Halika w Górznej posiada dobrą bazę i warunki lokalowe oraz zaplecze sportowo- 

rekreacyjne. Uprawnieni nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymają odprawy. 

Rada Gminy rozważa utworzenie publicznego przedszkola na bazie oddziału przedszkolnego 

funkcjonującego przy likwidowanej szkole. 

               Celem likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy jest konieczność dostosowania  

sieci szkół położonych na terenie Gminy Złotów do realnych potrzeb wynikających                      

z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych 

kosztów na zadania oświatowe.  

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ  

prowadzący jest obowiązany, co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji szkoły 

zawiadomić rodziców uczniów oraz  właściwego kuratora oświaty. W związku z tym 

niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Złotów uchwały w prawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Stawnicy w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały 

Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów. W powyższej uchwale wyrażony 

jest jedynie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Stawnicy, ostateczna decyzja                

o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy Złotów. 

 


