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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na ul. Bogusława X 
22 w Kołobrzegu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art.89 ust.1 w zw. z art.29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),  Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Szkołę Podstawową dla 
Dorosłych ul. Bogusława X 22 w Kołobrzegu.

§ 2. Zobowiązuję się i upoważnia  Prezydenta Miasta Kołobrzeg do dokonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 
na ul. Bogusława X 22 w Kołobrzegu.
1.Cel wprowadzenia
Powierzenie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do zawiadomienia 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich 
szkoły o zamiarze likwidacji szkoły.
2.Zakres regulacji
Uchwała ma charakter intencyjny. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) – Szkoła publiczna, 
z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, 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. W przypadku Szkoły 
Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu występuje prawdopodobieństwo że wszyscy 
uczniowie ukończą szkołę do dnia 31.08.2020 r. W przypadku nie ukończenia szkoły do 
dnia 31.08.2020r., możliwość kontynuacji nauki zapewnia Szkoła z obwodu wg miejsca 
zamieszkania Obecnie do szkoły uczęszcza do jednego oddziału 12 uczniów. Wszyscy 
uczniowie są w kasie VIII. Jedna osoba jest pełnoletnia. Dwie osoby nie są mieszkańcami 
Gminy Miasta Kołobrzeg.Zgodnie z art. 89 ust. 3 ww. ustawy  niniejsza uchwała wymaga 
uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.
3.Konsultacje społeczne
Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych jedynie powiadomienia 
rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich o zamiarze likwidacji szkoły. W szkole 
nie funkcjonują Związki Zawodowe.
4.Skutki
Uchwała spowoduje skutki finansowe w postaci  zmniejszenia wydatków budżetu Gminy 
Miasto Kołobrzeg w wysokości około  220000,00 zł. Jest to kwota zaplanowana 
w budżecie miasta Kołobrzeg na rok 2020.Ponadto żaden nauczyciel nie straci pracy. Są 
to pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu, w której to szkole siedzibę na 
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych.
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