
UCHWAŁA NR XIX(111)2020 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włączenie do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby 

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. 1,9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty Rada 
Gminy Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku przekształca się Szkołę Podstawową w Łubnie, z siedzibą Łubno 82, 
36-065 Dynów, poprzez włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Łubnie miejscowości Wyręby. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów 

 
 

Franciszek Pilip 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1149 z
późn. zm.) szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów szkoły i właściwego kuratora oświaty. W myśl art. 89
ust. 9 ustawy Prawo oświatowe przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia
szkoły, także w wypadku wączenia miejscowości do obwodu szkoły.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie jest zapewnienie mieszkańcom Wyrąb, miejscowości
terytorialnie należącej do Gminy Dynów, realizacji obowiązku szkolnego i nauki w obwodzie szkoły
prowadzonej przez Gminę Dynów.

Gmina Dynów przeprowadzając procedurę przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie z siedzibą Łubno
82 36-065 Dynów, poprzez włączenie do obwodu szkoły miejscowości Wyręby, wypełniła dyspozycje
cytowanego na wstępie art. 89 ustawy - Prawo oświatowe:

1. W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę Nr XIII(84)2019 w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie, poprzez włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej
w Łubnie miejscowości Wyręby;

2. W dniu 8 stycznia 2020 roku przekazano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty uchwałą intencyjną
wraz z uzasadnieniem w celu uzyskania opinii.

Podkarpacki Kurator Oświaty postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 roku, znak: PiP.542.4.2020, po
rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Dynów z dnia 8 stycznia 2020 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łubnie;

3. Na co najmniej 6 miesięcy przez terminem przekształcenia poinformowano pisemnie i imiennie
wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Łubnie o zamiarze przekształcenia szkoły (za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru);

4. Uchwała intencyjna, o której mowa w pkt 1, została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym dnia 8 stycznia 2020 roku, a niniejsza uchwała została przekazana do zaopiniowania związkom
zawodowym w dniu 27 marca 2020 roku.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ„ Pracowników Oświaty w Dynowie wydała
opinię pozytywną, dnia 16.04.2020 r.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dynowie wydał opinię pozytywną, dnia 26.04.2020 r.
Związek Zawodowy Oświata odstąpił od wydania opinii.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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