Uchwała Nr XX/187/05
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia  21 marca 2005r.


w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie



Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt  8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h”  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 59 ustawy  z dnia  7 września  1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora  Oświaty w Warszawie – (postanowienie z dnia 22 lutego 2005r.  KO/DR-NP/431/12/2005) Rada Gminy uchwala co  następuje:



§ 1

 	Postanawia się  zlikwidować Publiczną Szkołę Podstawową  w Sarnowie z dniem
31 sierpnia 2005r.

§ 2

Postanawia się przekazać z dniem 1 września  2005r. dotychczasowych uczniów  likwidowanej  Szkoły do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie z zapewnieniem  dowozu do szkoły i odwożenia do miejsca zamieszkania  autobusami szkolnymi  z zapewnieniem opieki  jak również korzystanie  przez młodzież szkolną z zorganizowanej świetlicy szkolnej  i stołówki szkolnej  zabezpieczającej dożywianie dzieci.

§ 3

1. Dokumentację przebiegu nauczania  (dydaktyczno – wychowawczą) zlikwidowanej Szkoły    
    przekazuje się  organowi sprawującemu  nadzór pedagogiczny  (Mazowieckiemu  
    Kuratorowi Oświaty)

2. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły  w tym akta osobowe  przejmuje  Gmina   
    Gniewoszów.

3. Przedmioty użytkowe będące na wyposażeniu Szkoły przejmuje  Zespół Szkolno –   
    Przedszkolny w Gniewoszowie.

4. Budynek zlikwidowanej  Szkoły  wraz z działką  pozostaje  w dyspozycji Gminy  
    Gniewoszów.





§ 4

Zobowiązuje się do zatrudnienia w miarę możliwości  pracowników  zlikwidowanej Szkoły  na terenie istniejących szkół  prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

§ 5

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1. przekazania treści uchwały  Dyrektorowi  Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie oraz 
    Mazowieckiemu Kuratorowi  Oświaty w Warszawie.
2. wywieszenia uchwały  Rady Gminy  na tablicach  ogłoszeń  we wsiach Sarnów, Kociołek,     
    Mieścisko, w Publicznej    Szkole Podstawowej w Sarnowie  oraz na tablicy ogłoszeń  w    
    Urzędzie Gminy w  Gniewoszowie.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś





