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RADYGMINYżEtAzKÓw
z dnia16lutego2015r.

w sprawie pzekazania Stowarryszeniu,,Zarękę z Papieżem,, prowadzenia Pub|iczneiSzkoły
Podstawoweiw Dębem.
Na podstawieart.7 orazart.18 ust 2 pkt t5 ustawyz dnia 8 marca 1990roku o
art.59ust8 W
gmlnnym( Dz.U.z20L3rokupoz594z późniejszymizmianami)oraz
samonądzie
związkuz art. 5 ust 59 ustawyzdnia7 września1991roku o systemieoświaĘ( Dz.U.z 20o4r, Nr
256,poz2572ze zmianami) RadaGminyŻe]azkówuchwalaco następuje:

9r
2015roku Stowarzyszeniu
się z dniem 1września
Przekazuje
,,Zarękę z Papieżem,,nr KRS
,,
0000387306z siedzibąDębe17 c,62-8L7ielazków zwanegodalej,,Stowarzyszen|em
prowadzeniepublicznejSzkołyPodstawowejw Dębem zwanej dalej Szkołą.
92
Szkoty
sięWójta Gminy Żelazkówdo zawarciaze Stowarryszeniemumowy przekazania
Upoważnia
1991
zdnia7wneśnia
wart.5ust.5hustawy
określonych
,októrej mowa w51 nawarunkach
(
roku o systemieoświatyDz.U.z2o04 roku, Nr 256,poz2572zezmianami)

s3

sięWójta Gminy Żelazkówdo powiadomieniapracownikówSzkotyoraz zakładowe
Zobowiązuje
w pzekazywanejszkole o danych zawaĘch w art.5 ust 5 |
organizacjezwiązkowedziałające
szkoły.
cytowanejwyżejustawyw terminie6 miesięryprzeddniem przekarywania
9ł
po
pozytywnej
Kuratoraoświaty
opinii Wielkopo|skiego
PrzekazanleSzkołynastąpi uzyskaniu

5s
Wykonanieuchwatypowienasię WójtowiGminyielazków
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Uchwatawchodziwżyciez dniempodjęcia
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RADYGM|NYżEuzKóW
z dnia16lutego2015r.

w sprawie pnekazania Stowarzyszeniu,,Zarękę z Papieżemo prowadzenia PublicznejSzkoty
Podstawowejw Dębem.
Zgodniez art.5 ust5 g ustawyo systemieoświatyjednostkasamonqduterytorialnego
będąca organemprowadzącymszkołęliczącanie w!ęcejniż70 uczniów na podstawieuchwały
RadyGminy oraz po uzyskaniuporytywnejopinii KuratoraoświaĘmożepnekazaćm w drodze
umowy osobieprawnejniebędącejjednostkąsamonądu terytorialnegolub osobiefizycznej,
prowadzenietakiejszkoĘ.
Podjęciedecyzjiw sprawieprzekazaniaprowadzeniaSzkotyPodstawowejw Dębem
,,
jest warunkamidemograficznymi
.
stowarryszeniu
,,Zarękęz Papieżem podyktowane
obecnie do szkołypodstawowejw Dębemuczęszcza30 dzieci. Na terenleobwoduszkoły dzieci
2015roku objętychobowiązkiemnaukiw k|asieI
urodzonychw roczniku2009 cry|i od 1 września
-11,
jest 6, urodzonychw2010roku
w2011roku-5. Przekarywana
z budżetuPaństwa
pokrywa kosł prowadzeniaszkó|samoządowych. Ze
subwencjaoświatowa
Ę|ko częściowo
na ich utrzymanie. Gminazobowiązana
środkówBudżetuGminy przeznacza
się corazwięksześrodk!
jest do real|zacjiwieIuinnychzadań,nieĘlko z zakresuoświaty,mieszkańcyoczekująna
inwesĘcjipoprawiających
rea|izację
warunkiżycia.
PrzekazanieszkoĘ do prowadzeniapnez Stowarryszeniespowodujezmniejszeniekosztów jej
funkcjonowaniana skutekinnego niżobowiązujew samorządach
sposobuzatrudniania
Nie zmieni
się natomlastsledziba, nazwa, sposób organizacji,podstawaprogramowai zadaniarealizowane
przezszkołę. Przekazanie
szkotynie utrudnirea|izacjizadaństatutowychszkoły,równieżw
zakresieda|szego
skutecznegokształcenia
dziecii młodzieży.
Uczniowiez pzekazywanejszkotybędą
naukęjak doĘchczasw tej samejszko|e. Gwarancjąwtaściwego
funkcjonowaniaszkołyjest fakt,
że członkamistowarzyszenia
są rodzicedzieci uczącychsięw szkole,którymzależy, aby ich dzieci
osiągałyjak najlepszewynikiWnauce i dobne sięw szkoleczuły.
Zgodniez art.5 ust5 | powyższej
ustawyo systemieoświatypnekazanieprowadzenia
pod warunkiemwyrażeniapozfiwnej opinli pzez
SzkołyStowarryszeniu
będzie
miało
miejsce
,
organsprawującynadzór pedagogiczny
. Kuratorma obowiązekw sposóbszczegółowyrozpatrzeć
czyzostałzachowanywłaściwy
tryb orazczypodmiot który ma sięzajmowaćprowadzeniem
szkó|
dajerękojmięnależytego
wypełniania
wymagańustawyo systemieoświaĘ.Po otrzymaniutakiej
pozfiwnej opinii( bądźteż w razie niezajęciapnez kuratorastanowiskaw terminie14 dni ) może
być zawańa umowa ze stowarzyszeniemo 'przekazaniuszkołyBryfftlldBŁtĘfił,J...
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