
UCHWAŁA NR XXX/393/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz.1378, z 2021 poz. 4)  oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkołę Podstawową w Gronowie z siedzibą: Gronowo 5,
87-162 Lubicz.

§ 2. Uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej w Gronowie zapewnia się kontynuowanie nauki
i bezpłatny dowóz do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. 

§ 3. Dzieciom oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Gronowie zapewnia się
możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych działających 
w Gronowie utworzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie. 

§ 4. 1. Mienie likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Lubicz.

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Lubicz.

§ 5. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący – Gmina Lubicz z wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą należy przekazać Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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: „Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący
jest zobowiązany, co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji
szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.”

W dniu 21 stycznia 2021 r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę nr XXVI/365/21 w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. W dniu 25 lutego 2021 r.  Rada Gminy Lubicz uchwałą nr
XXVIII//374/21 wprowadziła zmianę co do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących
w likwidowanej szkole. Zgodnie z jej zapisem dzieci z oddziałów przedszkolnych działających w Szkole
Podstawowej w Gronowie będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego
w oddziałach przedszkolnych działających w Gronowie utworzonych w Szkole Podstawowej w Grębocinie.
Wyżej wymienione uchwały upoważniły Wójta Gminy Lubicz
do dalszych działań przewidzianych art.89 Ustawy Prawo Oświatowe.

Gmina Lubicz jako organ prowadzący szkołę pismem WG.033.4.21 wraz z uchwałą intencyjną Rady
Gminy Lubicz nr XXVI/365/21 wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o zaopiniowanie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie oraz powiadomił pismem z dnia 25 lutego 2021 r.
o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały nr XXVIII/374/21 zmieniającej w/w uchwałę w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 10 marca 2021r. DT.545.1.2021.DZ
zaopiniował pozytywnie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Gronowie o zamiarze likwidacji szkoły zostali powiadomieni odrębnymi pismami za poświadczeniem
odbioru zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Oświatowe.

Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej w Gronowie jest niekorzystna sytuacja
demograficzna, spadek liczby dzieci uczęszczających do szkoły oraz konieczność dostosowania sieci szkół
i przedszkoli położonych na terenie Gminy Lubicz do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian
demograficznych, a także koniecznością racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych przez Gminę
Lubicz na realizację zadań oświatowych.

Po likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie jej uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania
nauki w Szkole Podstawowej w Grębocinie, a dzieci z oddziałów przedszkolnych będą mogły kontynuować
wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych działających w Gronowie utworzonych w Szkole
Podstawowej w Grębocinie. Uczniom szkoły podstawowej Gmina Lubicz zapewni transport wraz z opieką
nad dziećmi podczas jego trwania. Dzieci oczekujące na powrót do domu będą otoczone opieką
świetlicową. Przejście uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie do Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Grębocinie nie spowoduje pogorszenia warunków nauki.
Da możliwość korzystania z bazy sportowej – hala sportowa, Orlik, wewnętrzna i zewnętrzna siłownia;
bogato wyposażonych klasopracowni: biologicznej, chemicznej czy fizycznej. Dzieci zostaną otoczone
opieką logopedyczną oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W Szkole Podstawowej
w Grębocinie będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach oraz kołach zainteresowań rozwijając
swoje pasje i zainteresowania.

NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania opinią nr 8/21
z dnia 29 marca 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie
likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Zarząd Oddziału Rejonu Toruńskiego ZNP w dniu 07 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniował projekt
uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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