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UCHWAŁA NR 303/XLVII/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie
Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 z późń. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego
Kuratora Oświaty w Warszawie oraz zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Gminy Małkinia Górna
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Kańkowie o strukturze organizacyjnej
klas I-VIII z oddziałem przedszkolnym- zwaną dalej „Szkołą”.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej Szkoły od 1 września 2018 r. zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, zgodnie z przynależnością do obwodu szkolnego określonego odrębną
uchwałą.
§ 3. Uczniom zlikwidowanej Szkoły zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkół
wymienionych w § 2, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły przejmuje Gmina Małkinia Górna.
2. Majątek likwidowanej Szkoły pozostaje własnością Gminy Małkinia Górna.
§ 5. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły przekazuje się Wójtowi Gminy Małkinia Górna, z wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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UZASADNIENIE
Podjęta przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwała Nr 259/XL/2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kańkowie spowodowała wszczęcie czynności wskazanych w art. 89 ust. 1,3,6 w związku z
art. 29 ustawy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Rodzice uczniów oraz
Mazowiecki Kurator Oświaty zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie
z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu poprzedzającego likwidację ww. szkoły. Mazowiecki Kurator
Oświaty pismem z dnia 12.02.2018 r znak DOS. 542.3.2018.AW pozytywnie zaopiniował ww. uchwałę,
uznając za zasadne przedstawione w niej argumenty.
Przyczyną likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie jest decyzja rodziców 22 uczniów tej placówki,
którzy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 przenieśli ich do innych placówek oświatowych na
terenie gminy. Wobec zaistniałej sytuacji organ prowadzący zatrudnił wszystkich nauczycieli i pracownika
niepedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kańkowie w innych placówkach oświatowych na terenie gminy
z zachowaniem warunków na jakich byli zatrudnieni. Skoro do szkoły nie uczęszcza żaden uczeń oraz nie
jest w niej zatrudniony żaden nauczyciel zaszła potrzeba rozpoczęcia procedury likwidacji szkoły. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz opinii związków zawodowych
zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie.
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