
UCHWAŁA NR XIX/138/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli.

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 2016, poz.446, 1579 i 1948), w związku z art. 59 ust.1 i ust.  2 oraz z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r. poz. 60) Rada Gminy w Przerośli 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 roku dokonać likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli ze 
względu na brak naboru uczniów od wielu lat.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Przerośl. do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności przed upływem terminu 28 lutego 2017r. do doręczenia niniejszej 
uchwały Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Związkom Zawodowym oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora 
Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XIX/138/2017

RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 7 lutego 2017r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli

Zamierza się dokonać likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli ze względu na brak naboru
uczniów od wielu lat i jego faktycznego nie funkcjonowania. W roku szkolnym 2010/2011-2011/2012-
2012/2013 w związku z małą liczbą zainteresowanych uczniów i rodziców nie było. W roku szkolnym
2013/2014-2014/2015 oraz 2015/2016 została podjęta decyzja o niezgłaszaniu naboru w związku z brakiem
zainteresowania nauką w klasie I Liceum Ogólnokształcącego. W obecnym roku szkolnym do Dyrektora ZSO
w Przerośli i wychowawców klas III Gimnazjum nikt z uczniów i rodziców nie zgłaszał zapytania
w przedmiotowej sprawie. Nadmienia się , iż w dalszym ciągu utrzymuje się bardzo niska liczebność uczniów,
tj. coraz niższa w kolejnych latach i w dalszym ciągu jest tendencja obniżająca. Nie spowoduje to zmian
w ponoszonych przez gminę kosztach na oświatę. Nie będzie miała konsekwencji w postaci zwolnień
nauczycieli i innych pracowników. Likwidowana szkoła jako składowa część zespołu szkół nie posiada
wyodrębnionego majątku.

Mając na uwadze powyższe przesłanki oraz planowaną reorganizację szkoły w ramach reformy oświatowej
podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum ogólnokształcącego w Przerośli należy uznać za zasadne.

Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji,
zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Likwidacja Liceum Ogólnokształcącego rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej
wymienione wyżej zamiary.

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy Przerośl do dalszego postępowania przewidzianego
w art. 59 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły należy do
uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady Gminy w Przerośli.

Id: 18D4831E-8501-45BA-BE13-BC746E437295. Podpisany Strona 1




