
 

 
 

UCHWAŁA Nr III/25/2018 

RADY GMINY LISKÓW 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w 

Liskowie poprzez zmianę siedziby. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 29 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) 

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2019 r. przekształcić Szkołę Podstawową im. Józefa 

Wybickiego w Liskowie poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej przy ul. ks. Wacława 

Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, z jej dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć:              

ul. ks. Wacława Blizińskiego 42 b, 62-850 Lisków, na siedzibę przy ul. ks. Wacława 

Blizińskiego 44 a, 62-850 Lisków, z jej dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć:               

ul. ks. Wacława Blizińskiego 42 b, 62-850 Lisków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Aleksander Tomalak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr III/25/2018 

 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 19 grudnia2018 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w 

Liskowie poprzez zmianę siedziby. 

Jednym z zadań jakie stawia ustawodawca przed jednostką samorządu terytorialnego  

jako organem prowadzącym placówki oświatowe, jest zapewnienie mieszkańcom jak 

najlepszego poziomu usług edukacyjnych. Zamiar przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Wybickiego w Liskowie z dotychczasowej przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 27 w 

Liskowie, na siedzibę przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 44 a w Liskowie (budynek 

wygaszanego gimnazjum) spełnia powyższe wymagania. 

Zmiana siedziby szkoły wpłynie na znaczne polepszenie dzieciom warunków 

kształcenia, wychowania i opieki, a także zapewni bezpieczniejsze warunki pobytu. Pozwoli 

również na racjonalne wykorzystanie obiektów tworzących sieć szkół. Budynek Gimnazjum 

jest w lepszym stanie technicznym, po generalnym remoncie m. in. stropów, ścian, klatki 

schodowej, kotłowni gazowej, doświetleniem pomieszczeń, podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych, wymienioną stolarką okienną i drzwiową oraz z lepszym wyposażeniem i 

będzie odpowiednio wykorzystany na potrzeby szkoły podstawowej, a w mieszczącej się obok 

budynku gimnazjum hali sportowo - widowiskowej znajdować się będzie oddział 

przedszkolny oraz odbywać się będą zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia 

pozalekcyjne dla wszystkich klas w pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz na dostępnym 

obok zewnętrznym boisku wielofunkcyjnym kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 

2012”. Dzieci z oddziału przedszkolnego będą również korzystać z dostępnego w ramach 

kompleksu placu zabaw. Obecna siedziba szkoły podstawowej znajduje się przy ruchliwym 

ciągu komunikacyjnym. Przeniesienie szkoły podstawowej do dużo lepiej wyposażonego 

budynku gimnazjum, przy mniej ruchliwej drodze, spowoduje, że wykorzystywane przez 

szkołę obiekty znajdą się w jednym kompleksie oświatowym, tworząc bezpieczniejsze 

warunki dla uczniów, a podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na bardziej racjonalne 

wykorzystanie bazy technicznej i dydaktycznej placówek. 

Zmiana siedziby szkoły stanowi jej przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), a zatem procedura 

zmiany siedziby wynika z odpowiednio stosowanego art. 89 ust. 1 i 2 tej ustawy, tak jak w 

przypadku likwidacji szkół. Tak więc, aby rozpocząć procedurę zmiany siedziby szkoły, 

konieczne jest podjęcie uchwały o zamiarze przekształcenia poprzez zmianę siedziby, a 

następnie zawiadomienie rodziców uczniów i dzieci oddziału przedszkolnego o zmianie 

siedziby oraz wystąpienie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie 

zamiaru przekształcenia szkoły poprzez zmianę siedziby. Organem właściwym do 

podejmowania decyzji w sprawie przekształceń gminnych jednostek organizacyjnych jest rada 

gminy, dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


