
projekt 

U C H W A Ł A  Nr  

RADY  MIEJSKIEJ  TRZCIANKI 

z dnia  r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie, w drodze umowy, 

prowadzenia Szkoły Podstawowej w Przyłękach 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) 

oraz art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 września 2014 r.  

osobie prawnej – Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „PRZYJAŹŃ” w Przyłękach, 

w drodze umowy, której projekt stanowi załącznik do uchwały, prowadzenia 

Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 



U Z A S A D N I E N I E 

 

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie, w drodze umowy, prowadzenia 

Szkoły Podstawowej w Przyłękach 
 

W dniu 20 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „PRZYJAŹŃ” 

w Rychliku  złożyło wniosek o przekazanie Stowarzyszeniu prowadzenia 

Szkoły Podstawowej w Przyłękach od roku szkolnego 2014/2015. 

Zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu 

terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 

uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii kuratora oświaty, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej lub 

fizycznej prowadzenie takiej szkoły. 

Przekazanie szkoły zgodnie z wnioskiem skutkowałoby zaprzestaniem 

procedury likwidacyjnej. Ponadto, Stowarzyszenie nie mogłoby samo 

zlikwidować szkoły  w przypadku, gdyby okazało się, że nie jest w stanie 

z przyczyn ekonomicznych bądź innych prowadzić przejętej szkoły. 

Obowiązkiem gminy byłoby ponowne przejęcie prowadzenia szkoły,  

z chwilą złożenia wniosku przez Stowarzyszenie, na warunkach określonych  

w umowie. 

Uchwała o przekazaniu prowadzenia szkoły musi być podjęta na co 

najmniej 6 miesięcy przed terminem przekazania, ponieważ w tym terminie 

jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić pracowników 

szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły, 

jego przyczynach prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach 

dla pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

 
 


