
UCHWAŁA Nr VI/66/2019 
Rady Miasta Bolesławiec

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2019 r. Szkołę Podstawową nr 4 w Bolesławcu z siedzibą 
przy ul. Mikołaja Brody 12, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
przy ul. Mikołaja Brody 10, na Szkołę Podstawową nr 4 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody 
12, miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Mikołaja Brody 
10 i przy ul. Bielskiej 5.

§ 2. 1. Majątek obiektu szkolnego przy ul. Bielskiej 5 po przekazaniu zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, stanie się majątkiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu przejmuje należności i zobowiązania wynikające 
z funkcjonowania obiektu szkolnego, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SW/SW
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Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą uchwałą nr V/ 58/ 2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu w związku z art. 39 ust. 7a
oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze
zm.) został powiadomiony o tym fakcie Dolnośląski Kurator Oświaty.

Ponadto na podstawie w/w ustawy zostali o tym zamiarze poinformowani do końca lutego 2019 r.
wszyscy rodzice Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.

Obecna ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody
12 powstała w wyniku przekształcenia z mocy prawa z sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr
4 w Bolesławcu, która teraz funkcjonuje w dwóch budynkach.

Uwzględniając fakt, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku zakończy się nauka ostatnich III klas
gimnazjalnych, to w budynku przy ul Bielskiej 5 będą mogli się uczyć uczniowie szkół podstawowych.

Na podstawie wcześniejszych analiz wynika, że w budynkach SP nr 4 przy ul. Mikołaja Brody zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze będą miały klasy 1 -3 (od 12 do 14 oddziałów), a przy ul. Bielskiej klasy 4 –
8 (od 20 do 22 oddziałów). Uwzględniając fakt, że w obiekcie szkolnym przy ul. Mikołaja Brody mamy
24 pomieszczenia, a przy ul. Bielskiej 26 pomieszczeń, to uwzględniając podział na grupy z niektórych
przedmiotów, wszystkie klasy będą realizowały od 1 września 2019 r. zajęcia na pierwszą zmianę.

Należy zatem przyjąć, że przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z siedzibą przy ul.
Mikołaja Brody 12, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały jest ze wszech miar zasadne i konieczne,
aby warunki nauki i wychowania dzieci były możliwie najlepsze.

Uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w związku z art. 39 ust 7a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), zostały
skierowane prośby do reprezentatywnych związków zawodowych o pozytywne zaopiniowanie w/w
uchwały.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bolesławcu i Komisja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Instytucji Kultury
w Powiecie Bolesławieckim wypowiedzieli się pozytywnie o w/w przekształceniu Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody 12.

Powyższe uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały. SW/SW
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