
UCHWAŁA NR IV/15/11 

RADY GMINY LIPNO 
z dnia 28 lutego 2011 roku 

 

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ostrowitem funkcjonującej w ramach 

Szkoły Podstawowej w Radomicach 

 

 Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 

2572 z późn. zm.), art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. 

zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), 

po uzyskaniu pozytywnej opinii z 10.02.2011 r. Kuratora Oświaty w 

Bydgoszczy 

Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: 

 

§1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwiduje się Szkołę Filialną w Ostrowitem 

funkcjonująca w ramach Szkoły Podstawowej w Radomicach. 

 

§2. Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole 

Podstawowej w Radomicach prowadzonej przez Gminą Lipno, zgodnie z ich 

obwodem ustalonym odrębną uchwałą. 

 

§3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Lipno. 

Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Lipno. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/15/11 

Rady Gminy Lipno 
z dnia 28 lutego 2011 roku 

 

 

 W Szkole Filialnej w Ostrowitem funkcjonującej w ramach Szkoły 

Podstawowej  w Radomicach  do końca roku szkolnego 2009-2010 

uczęszczało 11 dzieci w grupie wychowania przedszkolnego i klasy I szkoły  

podstawowej. Z uwagi na brak zgłoszeń do oddziału przedszkolnego i klasy I 

szkoły podstawowej do filii w Ostrowitem począwszy od 1.09.2010 r. 

zaprzestano nauki w tej filii, a dzieci z oddziału przedszkolnego zgodnie z wolą 

rodziców zaczęły z dniem 01.09.2010 r. uczęszczać do I klasy Szkoły 

Podstawowej w Radomicach. 

Nauczyciele szkoły filialnej zostali zatrudnieni w Szkole Podstawowej w 

Radomicach funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół w Radomicach. 

W przedstawionych okolicznościach  wystąpiono do Kuratora Oświaty w 

Bydgoszczy o wyrażenie opinii odnośnie likwidacji szkoły filialnej w Ostrowitem  

na co Kurator wyraził pozytywną opinię w dniu 10.02.2011 roku. 

W takiej sytuacji skoro do szkoły filialnej nie było naboru dzieci do oddziału 

przedszkolnego a także nie funkcjonuje klasa I szkoły podstawowej w tej filii to 

dalsze jej utrzymywanie jest całkowicie nieuzasadnione.  

Praktycznie od 1.09.2010 r. szkoła filialna z obiektywnych przyczyn nie 

funkcjonuje albowiem nie dokonano do niej naboru uczniów, a nauczyciele 

formalnie zatrudnieni zostali w Szkole Podstawowej w Radomicach. 

W takiej sytuacji podjęcie uchwały  o likwidacji Szkoły Filialnej w Ostrowitem 

funkcjonującej dotychczas w ramach Szkoły Podstawowej w Radomicach stało 

się niezbędne i w pełni uzasadnione. 

 


