
UCHWAŁA NR LXVI/868/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 1 września 2019 roku dokonać zmiany siedziby Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu z dotychczasowej siedziby przy ul. Adama 
Mickiewicza 39 w Sandomierzu na siedzibę przy ul. Leona Cieśli 2 w Sandomierzu.

§ 2. O zamiarze zmiany siedziby szkoły, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały należy 
zawiadomić Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu oraz 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

W chwili obecnej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu mieści się
w dwóch budynkach dydaktycznych, co jest konsekwencją wdrażania reformy oświaty zapoczątkowanej
1 września 2017 roku.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. Sygn. akt I OSK
3045/13 zachodzi konieczność podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie zmiany siedziby szkoły. W wyroku
tym zmiana siedziby szkoły jest traktowana jako jej przekształcenie stąd należy w tym wypadku zastosować
procedurę wynikającą z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.
Procedura przewiduje poinformowanie o zamiarze zmiany siedziby szkoły Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty, rodziców lub prawnych opiekunów uczniów oraz organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego. Zmianie ulegnie adres i siedziba szkoły z ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz
na adres ul. Leona Cieśli 2, 27 – 600 Sandomierz. Przeniesienie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
Jarosława Iwaszkiewicza podyktowane jest lepszymi warunkami lokalowymi.
Nowa siedziba szkoły usytuowana jest około 200 metrów od obecnej, umożliwi ona społeczności szkolnej
kontynuowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w środowisku już znanym,
przyjaznym, bezpiecznym. Znacząco wpłynie na poprawę warunków i jakości kształcenia oraz racjonalne
wykorzystanie obiektów tworzących sieć szkół prowadzonych przez Gminę Sandomierz. Proponowane
rozwiązanie będzie zatem gwarantować dzieciom i młodzieży możliwość realizacji obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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