
UCHWAŁA NR XXXIX/258/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Jakubowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 91 ust. 7 i 10, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2021 r. poz. 1082, poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, 
poz. 1700, poz. 1730 i poz. 2089), Rada Gminy Pawłowiczki uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2023 roku rozwiązuje się Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy 
w Jakubowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), organ prowadzący 

ma możliwość utworzenia zespołu, wyłączenia określonej szkoły z zespołu, a także rozwiązania zespołu 

szkół.  

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jakubowicach, ze względu na brak 

naboru, nie funkcjonuje placówka przedszkolna, natomiast do szkoły podstawowej uczęszcza łącznie 

10 uczniów (7 do klasy VIII, 3 do klasy VII). 

Uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół nie stanowi o likwidacji szkół wchodzących w skład 

tego zespołu. W wyniku rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach, z dniem 1 września 

2023 roku, wchodzące w jego skład jednostki organizacyjne: Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła 

Podstawowa uzyskają samodzielność organizacyjną. 

Rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jakubowicach nastąpi z dniem 31 sierpnia 2023r. tj. 

z końcem roku szkolnego. 

Powyższa uchwała jest aktem organizacyjnym nieposiadający charakteru przepisów powszechnie 

obowiązujących. 
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