
-projekt- 

UCHWAŁA NR ……. 

RADY GMINY W PIEKOSZOWIE 

z dnia 26 września 2019 r. 

 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łosieniu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy Piekoszów uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum w Łosieniu  

z siedzibą w: Łosień 1, 26-065 Piekoszów. 

§ 2. 

Dokumentację przebiegu kształcenia Gimnazjum w Łosieniu przekazuje się Szkole Podstawowej  

im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. 

§ 3. 

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

 

Sporządził: Justyna Robak 

Zatwierdził: Justyna Robak 

Sprawdził: Magdalena Merta 

Podpisał: Zbigniew Piątek  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
do uchwały……………Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łosieniu 

 

 
 W związku ze zmianą ustroju szkolnego i likwidacją gimnazjów konieczne było 

dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Art.127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe gimnazjum obowiązek stwierdzenia zakończenia jego działalności w drodze 

uchwały do dnia 30 listopada 2019 r. 

W przypadku włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej  zasadne jest podjęcie uchwały 

stwierdzającej zakończenie działalności klas gimnazjalnych. Wynika to z faktu, iż do  

31 sierpnia 2019 r. działały klasy gimnazjalne w szkole, do której gimnazjum zostało 

włączone. Działalność tych klas wygasła z mocy prawa, ale konieczne jest formalne 

zakończenie ich działalności. W związku z powyższym stwierdza się zakończenie  z dniem  

31 sierpnia 2019 r. działalności Gimnazjum w Łosieniu, wchodzącego w skład Zespołu 

Placówek Oświatowych w Łosieniu  i uznaje podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


