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Rada Gminy Star;'Targuch.'uvala
co następuje:
$1
Wyraza się zamiar likwidacji z dnienr3i sierpnia2a1l r'.Szkołi,
Podstawowej
w DąbrorvceMalborskiej. Szczegóło'. u,.,u.Jnieniecleci',.z'.ii
oąęte1treścią
tej
uclrrva.tystanowi załącznikdo ucl-rlvały.

$2
Zobowiązuje się Wojta Grrriny Stary Targ clo wykorrania zobowiązan
określonych
w alL.59 ustawyo systemi.oś*ioty,& W szczególności:
1.powiadomienia
zainteresor,ł,anych
ol€ a now i fodniotów o zanriarzęlikwiclacji
szkołyo ktore.in]owaw 5S
|,
2.uzyskaniastosowrych opinii w przedmiotou,ęjsprart,ieocl uprawniorryclr
organów.

$3
Wykorranieuclru,ały
po''u,ierza
się Woitowi Gminy Stary Targ
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Ucl'rwałai,vchodziw zycie z clniempodjęcia.
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UZASADNIENIE
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświatyszkołapubliczna moŻebyć zlikwidowana
przęz organ prowadzący z końcem roku szkolnego' po zapewnieniUprzez
ten organ uczniom
możliwoŚci kontynuowania nauki w innej szkole pubiicznej tegt samego
typu. organ
prowadzący zobowiązany jest najpóŹniej na 6 miesięcy p,z,d terminern
iitwiaac;l )
zawiadomic o zamiatze likwidacji szkoły: rodziców ...,nió*, właściwego
kuratora oświaty
oraz organwykonawczy jednostki samorząduterytorialnegowłaściwej
do prowadzeniaszkół
danegotypu.
Szkoła moze zostać zlikwidowana po uzyskaniu opinii kuratora oŚwiaty.
opinia kuratora
oŚwiaty nie ma charakteru wiązącego.
Uzasadnienie faktyczne:
Rada Gminy Stary Targ wyszła z załoŻęnia,ze dobra jakośćinfrastruktury
dydaktycznej
przełoiy się na podniesieniejakościposzerzonej oferty ódukacyjnej i większą
skutęcznośó
procesu edukacji.Dlatego doprowadziłado rozbudowy szkoły połstawowej
w Szropach.
Zakonczenie tej inwestycji pozwoli na-prowadzenie zajęÓ w znakomicie wyposażonej
w
nowoczesneśrodkidydaktyczneszkole. ZałoŻęniadoprojekturozbudowy szkoiy
w Szrojach
i zmiany sieci szkoł w Gminie Stary Targ zyskały pózytywną opinię ekspertÓw
Urzędu
Marszałkowskiego
W gminie Stary Targ zmniejszasię sukcesywnieliczba uczniów w szkołachpodstawowych
i
gimnazjumco ilustruje tabelanr l.
Tabela Nr 1 Liczba uczniów w Gminie Stary Targ w latach 2007-2010
Szkoła
Stary Targ G
Stary Targ SP

2007
f70
204
85
134

2010
182
t94
Dąbrówka
92
Szropy
85
WaplewoWielkie t23
94
Tazem
8 1 6 647
Wg informacji uzyskanych w LJrzędzieGminy Stary Targ liczba dzieci urodzonych
w latach
2004-20|0 zpodziałem na obwody szkół'przedstawiasię następująco:
Tabela nr 2.Liczba dzieci urodzonych w gminie Stary Targ w latach 2004 Z0l0
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Utrzymujący się niz demograficzny , nie pozwoli na zwiększenie liczebnoŚci uczniów w
klasach.
Sąsiedztwonowej, świetnięwyposazonej szkoły w Szropach powoduje konieczność
likwidacji szkoły w Dąbrówce Malborskiej z zachowaniem wszelkich procedut z tym
zwiazanvch.

