UCHWAŁA NR XIV/77/2012
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Długopolu Górnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2, w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ust 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) po uzyskaniu opinii
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Samorządową Szkołę Podstawową w Długopolu Górnym
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI oraz oddział przedszkolny.
§ 2. 1. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się dowóz zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty
i możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. „Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie.
2. Dzieci obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego zostaną objęte wychowaniem
przedszkolnym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. „Przyjaciół Dzieci” w Domaszkowie.
§ 3. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu.
2. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej szkole zostanie rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.
3. Mienie nieruchome, na które składają się budynki likwidowanej szkoły i działki gruntu pozostają własnością
Gminy Międzylesie i zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy Międzylesie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
Na podstawie informacji zawartych w Raporcie o stanie oświaty przedstawionym Radzie Miejskiej w Międzylesiu
dot. warunków organizacji prowadzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej stwierdzono, że : a) szkoła
w Długopolu Górnym jest szkołą sześciooddziałową, do której w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 30 dzieci, b)
oddziały są mało liczebne a prowadzone zajęcia odbywają się w formie zajęć łączonych, c) od wielu lat
obserwowana jest wzrastająca tendencja realizacji obowiązku szkolnego dzieci z obwodu likwidowanej szkoły
poza swoim obwodem, a nawet terenem gminy – w roku szkolnym 2011/2012 na 9 uczniów z rocznika 2003 do
szkoły w Długopolu Górnym nie uczęszcza ani jeden ( klasa II), d) prognozy demograficzne na lata przyszłe ( do
2014/2015 – 34 uczniów) nie przewidują wzrostu ilości dzieci, e) trudności z realizacją tych przedmiotów, które
wymagają pracy w większych grupach ( np. zajęcia wychowania fizycznego), f) brak warunków do rywalizacji
i wzajemnego wspierania się uczniów, g ) brak podmiotów, które mogłyby prowadzić szkołę jako organ
prowadzący, h ) koszt prowadzenia szkoły w przeliczeniu na 1 ucznia jest ponad dwukrotnie wyższy niż w Zespole
Szkół w Międzylesiu i Domaszkowie, i) finansowanie szkoły powoduje konieczność ograniczenia wydatków na
szkoły racjonalniej zorganizowane celem poprawy w nich warunków kształcenia w związku z niemożliwością
zwiększania wydatków z budżetu gminy na oświatę. Wobec powyższego, organ prowadzący odpowiedzialny za
organizację realizacji obowiązku, w tym za jakość świadczenia usług edukacyjnych, nie może zgodzić się, mimo
podjętych wspólnie z Dyrektorem szkoły działań poprawiających sytuację szkoły ( minimalizacja kosztów,
minimalizacja zatrudnienia administracji i obsługi, łączenie klas, umożliwienie prowadzenia oddziału
przedszkolnego) na dalsze pogłębianie się tej sytuacji. Szkoła nie oferuje rodzicom i dzieciom z przyczyn
niezależnych od siebie perspektywy lepszych warunków kształcenia. Organ prowadzący zapewni dowóz uczniów
i dzieci zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty. Z wszystkimi nauczycielami likwidowanej szkoły stosunek
pracy zostanie rozwiązany bez względu na podstawę zatrudnienia na postawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy Karta
Nauczyciela. Z pracownikami administracji i obsługi zostaną rozwiązane umowy o pracę na podstawie ustawy
o pracownikach samorządowych. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej szkole zostanie
rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie na cele oświatowe. Mienie
nieruchome, na które składają się budynki likwidowanej szkoły i działki gruntu pozostają własnością Gminy
Międzylesie i zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy Międzylesie.
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