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wsprawlepnekazania Stowar.zyszeniu
,,Zarękę zPapieżem" prowadzeniaPublicznego
Gimnaziumw Dębem.

Na podstawieart.7 orazart.18 ust2 pkt 15 ustawyz dnia 8 marca 1990roku o
art.59ust8 w
gminnym( Dz.U.z2o73rokupoz594z późniejszymizmianami)oraz
samorządzie
związku z art. 5 ust 59 ustawyz dnia7 września1991roku o systemieoświaty( Dz.U.z 2004 r, Nr
256,pozf572ze zmianami) RadaGminyielazków uchwalaco następuje:

9r

,,
2015roku Stowarryszeniu
sięz dniem 1września
,,Zarękę z Papieżem nr KRS
Przekazuje
,,
0000387306z siedzibąDębe17 c,62.8L7Że|azkówzwanegoda|ej,,Stowarzyszeniem
.
Szkołą
zwanego
da|ej
pub|icznego
w
Dębem
prowadzenie
Gimnazjum
92
umowy przekazania
sięWójta Gminy ielazków do zawarciaze Stowarzyszen|em
Upoważnia
wart.5ust.5hustawyzdnia7wrueśnia
Szkoty,októĘ mowa ws1nawarunkach określonych
1991 roku o systemieoświaĘ( Dz.U.zfŃ4 roku,Nr 256,pozf572ze zmianami)

9r

sięWójta Gminy ie|azków do powiadomieniapracownikówSzkołyoraz zaktadowe
Zobowiązuje
organizacjezwiązkowedziatającew pnekarywanejszkole o danych zawaĘch w art.5 ust 5 l
cytowanejwyżejustawy w terminie6 miesięry przeddniem pnekazywaniaszkoły.

9ł

Kuratoraoświaty
opinii Wielkopolskiego
PzekazanieSzkołynastąp!po uzyskanlupozyt}Ąvnej

9s
Wykonanieuchwałypowierzasię WójtowiGminyŻelazków

96
Uchwatawchodziw życiez dniempodjęcia

Uzasadnienie
UCHWATANraVl28l2Ot5
RADYGMINY fE.łaKÓw
z dnia 16 lutego2015r.

w sprawle przekazaniaStowarzyszenh),,?arękęz Papieżem,, prowadzenia Publicznego
Gimnazjumw Dębem.
Zgodniez art.5 ust5 g ustawyo systemieoświatyjednostkasamonąduterytoria|nego
będąca organemprowadzącymszkołęliczącanie wlęcejniż70 uczniów na podstawieuchwaty
RadyGminy orazpo uzyskaniupozfiwnej opinii Kuratoraoświatymożepzekazaćm w drodze
umowy osobieprawnejniebędącejjednostkąsamoządu terytorialnegolub osobiefizycznej,
prowadzenietakiejszkoty.
Podjęciedecyzjiw sprawieprzekazaniaprowadzeniatworzonegogimnazjumw Dębem
,,
jest warunkamidemograficznymi
stowarzyszeniu
. Dzieci
,,Zarękęz Papieżem podyktowane
urodzonychw Zoof roku czyliĘch, które będąmogtyuczęszczaćdo Kl. l Gimnazjumw Dębem jest
na chwi|ęobecną 53 z tego 12 zamieszkujących
miejscowości
Pó|ko,Wojciechówka,Kolonia
pewnością
będziez uwagina sqsiedztwomiasta idogodnepołqczenie
Skarszewek, SzosaTureckaz
takjak doĘchczasuczęszczaćdo Gimnazjóww Kaliszu. Dzieciz miejscowości
Biernatki,FlorenĘna,
||no,GóryZborowskieuczęszczające
do Niepublicznej
SzkołyPodstawowej
w Biernatkach
(do
najprawdopodobniej
będąkonĘnuować
naukęw Niepublicznym
Gimnazjum
w Biernatkach
klasyV| Niepublicznej
SzkołyPodstawowej
w tej chwiliuczęszcza11 uczn!ów).Nowotwonone
Gimnazjumw Dębembędziewięc |icryćokoło30 uczniów.
LikwidacjaGimnazjumw Dębemw 2oL2roku bytabłędemówczesnychwtadz
samorzqdowych.
obecniereakĘwowanieGimnazjumw Dębemjest odpowiedziąna potrzeby
społeczności
mieszkańcówGminy.Bioęc jednakpod uwagę, równieżrosnącekoszĘutrzymania
szkółoraz ma|ejqcąliczbędzieciw szkotachuzasadnione
stajesię pzekazanieszkoływ ręce
lokalnegostowarzyszenia
.
Stowarryszeniezatrudninauczycieliw nowopowstającym
Gimnazjum.
ustawyo systemieoświaĘpnekazanieprowadzeniaSzkoĘ
Ęodnie z art.5 ust5 I powyższej
Stowarryszeniu,będziemiałomiejscepodwarunkiemwyrażeniapozfiwnej opinii przez organ
sprawującynadzór pedagogiczny. Kuratorma obowiązekw sposób szczegółowyrozpatrzeć czy
zostałzachowanywłaściwy
tryb orazczy podmiotktóry ma sięzajmowaćprowadzeniem
szkółdaje
rękojmięna|eżytego
wypełniania
wymagańustawyo systemieośwlaĘ.Po otrzymaniutakiej
poryĘwnejopinil( bądźteż w razie niezajęciapzez kuratorastanowiskaw termlnle14 dni ) może
być zawartaumowa ze stowarzyszeniem
o pnekazanluszkołydo prowadzenia
.
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