
Uchwała Nr XI/53/2019
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 127 ust. 2  w związku z art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.2)) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki 
w Świedziebni z siedzibą w Świedziebni 51A.

§ 2. Zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały 
nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/51/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie 
nadania imienia Gimnazjum w Świedziebni.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. 

poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287.
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UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Stwierdzenie zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki
w Świedziebni.

2. Podstawa prawna

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 30 listopada
2019r. w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Stwierdzenie zakończenia działalności gimnazjum jest potwierdzeniem faktu jego likwidacji, która
rozpoczęła się z dniem 1 września 2017r., kiedy to zlikwidowana została klasa I gimnazjum, gdyż na rok
szkolny 2017/2018 nie była prowadzona rekrutacja. Natomiast w latach 2017/2018 i 2018/2019 do
gimnazjum uczęszczali jeszcze uczniowie klas II i III. Z dniem 31 sierpnia 2019r. zakończony został ostatni
rok szklony Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Świedziebni a z mocy ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rada Gminy Świedziebnia potwierdza fakt zakończenia
działalności gimnazjum.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo oświatowe dokumentację gimnazjum przekazano organowi prowadzącemu
szkołę z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazano organowi nadzoru
pedagogicznego, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

4. Skutki finansowe

Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności gimnazjum nie skutkuje finansowo dla budżetu
w 2019r.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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