
UCHW AŁA NrXV/63112 

RADY GMINY GZY 

z dnia 07 maja 2012 r. 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach 

Na podstawie art. 59 ust. l i 2 w związku z art. 5 c pkt l ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późno zm.), art. 18 ust. 

2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3,4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

z późno zm.), po uzyskaniu pozytywnej opmll Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Gzach 

o strukturze organizacyjnej klas I - VI z oddziałem przedszkolnym. 

§ 2. 

Uczniom likwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym z miejscowości: 

Grochy - Serwatki, Żeromin Drugi, Gzy, Kałęczyn, Gzy - Wisnowa i w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Skaszewie Włościańskim z miejscowości: Begno, Borza- Strumiany, Borza 

- Przechy, Marcisze, Nowe Borza, Wysocki, Ostaszewo - Włuski, Ostaszewo Wielkie, 

Sulnikowo. 

§ 3. 

I.Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy Gzy. 

2.Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Gzy. 

§ 4. 

Dokumentację likwidowanej szkoły przejmUje Wójt Gminy Gzy z wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczam a, którą przekazuje Mazowieckiemu Kuratorowi 

Oświaty. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XV/63112 Rady Gminy Gzy z dnia 07 maja 2012 r. 

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach 

Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późno zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana przez organ prowadzący 

z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. 
Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji 

(czyli do 29 lutego 2012 r.) zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, 

właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

właściwy do prowadzenia szkół danego typu. Szkoła może zostać zlikwidowana po uzyskaniu 

opinii kuratora. 
Organ prowadzący - prowadząc postępowanie mające na celu likwidację z dniem 31 sierpnia 
2012 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach wypełnił dyspozycję cytowanego na 

wstępie artykułu poprzez: 

1) podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji szkoły - w dniu 08 lutego 2012 r. Rada Gminy 
Gzy podjęła Uchwałę Nr XIII/55112 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 


Podstawowej w Gzach, 

2) zawiadomienie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do 

prowadzenia szkół danego typu - Rada Gminy Gzy powierzyła Wójtowi wykonanie 

uchwały intencyjnej, 

3) zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów - zawiadomienia dokonał 

Wójt. Informacje imienne adresowane do poszczególnych rodziców uczniów szkoły 

wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
4) zawiadomienie o zamiarze likwidacji właściwego Kuratora Oświaty - zawiadomienia 

dokonał Wójt pismem z dnia 28.02.2012 r. Nr OR.033.1.2.2012, 
5) uzyskanie opinii kuratora oświaty - Mazowiecki Kurator Oświaty pismem z dnia 23 marca 

2012 r. Nr DCI.542.l0.2012 Sz J pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gzach, 

6) zapewnienie uczniom likwidowanej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach możliwości 

kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej Przewodowo Poduchowne 
i Publicznej Szkole Podstawowej Skaszewo Włościańskie. 

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854) przekazano projekt uchwały o zamiarze likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) do właściwości Rady Gminy należy 
likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych. 
Likwidując jednostkę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie jednostki ( art. 12 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych). 



Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały o likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Gzach z dniem 31 sierpnia 2012 r. jest zasadne. 
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