Ethwala Nr S2AS.XXI.0007.138.2012
Rady cminy w Dfbem Wietkim
z dnia 29 DjA:a7.012r.
y_t!43gq

\ttworzeniaZespoht5z*61wDpbem lryielkim

Na podstawieart. 62 ust.1, 3, 5b w zw. z art. 58 i w zvt. z art.sclkt. l ustawyz dnia
7 wrzesnial99l r. o systemieoSwiaty(tekstjedn.Dz. U z 2004r. Nr 256,poz.25j2 ze zm.),
an. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h) ustawyz dnia8 marca1990r. o samorz4dzie
gminnym(rekstjedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. I59l ze zm.)oftz aft. 12 ustawyz dnii 2? sierpnia20b9r.
o finansachpubficznych(Dz. U. Nr 157,poz. 1240ze zm.),po uzyskaniupozltywnejopinii
Mazowieckiego
KuratoraOswiatyw Warszawie,Rada Gminy Dtbe Wi;lkie uchwala,co
nasttpuje:

$1
Z.dni"
I
wrzeinia
2012
|
lqczy
siQ
SzkotQPodstawow4im, Wolyiskiej Brygady
-_
Kawaleriiw DQbemWielkimi GminneGimnazjumim. Bohater6wpowstaniaListopadowego
w DQbemWielkim w Zesp6lSzk6l w DqbemWielkim, kt6rcgoakt zalozycielskistanowi
zalqcznikNr I do niniejszejuchwaly,

$2
Zesp6l Szk6l w DQbcmWielkim przejmujewszystkienaleznosci,zobowtq{zaa oraz
dokumentacjet4czonychjednostek.Maj4tek l4czonychjednostek staje si€ w calosci
majqtkiemZespoluSzk6l.Pracownicyleczonychjednostekstaj4siQpracownikamiZespolu
Szk6lw DebemWielkim.

$3
StrukturQ
organizacyjn4
ZespoluSzk6l w DQbemWielkim, okedla statutstanowiacv
zalqcznik
Nr 2 do niniejszej
uchwaly.
$4
W zakresie
uregulowanym
odmiennie
w Statucie
ZespoluSzk6l,trac4moc postanowienia
zawarte
w statutach
pol4czonych
szk6l.

$s

WykonanieuchwalypowierzasiqW6jtowiGminyDpbeWielkie.

$6
Uchwalawchodziw zyciepo uplywie14 dni od ogloszenia
w DziennikuUrzQdowym
Wojew6dztwa
Mazowieckiego.
PRZEW

UZASADNIE NIE
Zgodniez afi.62 Dst.I ustawyz dnia7 wtzeinial99l r. o systemieoswiaty(Dz U.z
2004r. Nr 256,poz. 25'12ze zmianami)organprowadzqcyszkolyr62nycht)?6w, moz€Je
polqczyi w zesp6l.UchwalQw sprawieutworzeniazespoluszk6l, dla ktdrych organem
podejmuje,zgodniez art 5c pkt. I
jest jednostkasamorzedu
terytorialnego,
prowadz4cym
w/w ustawy,jejorganstanowi4cy.
Utwo.zenieZ€spoluSzk6l w DQbemWielkim, podyktowanejest usprawnieniem
jak r6wnie2zgodnymz prawem
w obuszkolach,
i gospodarczej
dzialalnoiciadministmcyjnej
uregulowaniem istniej4cej sytuacji dotycz4cej eksploatacji budynk6w szk6l'
odpowiedzialnosciza powieflone mienie, dbaloici o teren otaczaj4cyszkolq oraz
za wykonywaneuslugidla obuszk6l
oplatdokonywanych
usprawnieniem
im. Wolyiskiej
Obieszkoly,kt6rebQdqtworzylyZesp6lSzk6ltj. SzkolaPodstawowa
Brygady Kawalerii w DQbemwielkim i GimnazjumGminne im. Bohater6wPowstania
ze sob4
Listopadowegow Dpbem Wielkim mieszcz4siQ w odrqbnych,sQsiaduj4cych
W biez4cymroku szkolnymw Szkole
budynkach,polozonychna toj samejnieruchomosci.
jest 36 nauczycieliomz l0 pracownik6w
Podstawowej
uczy sie372 uczni6w,zatrudnionych
liczy 3l
obslugi.Do CimnazjumGminnegouczqszcza248 ucz(i6w, kadrapedagogiczna
- 5 os6b.
os6b,zasobslugai administracji
.

UtworzenieZespolu Szkdl w DQbemWielkim, nie pogorszywarunk6w nauki
uczni6w. Uczniowie obu szkdl bQd4 nadal korzystali ze wspdlnej stol6wki, sali
wraz z
gimnastycznej,boiska oraz w najblizszychlatach,hali widowiskowo-sportovtej
zapleczem. Obni2eniu ulegn4 koszty og6lnego zatzqdu poszczeg6lnymi szkolami
wchodz{cymiw sklad zespolu,kt6re dzialai bqd4 w6wczaspod kierownictwemjednego
i obslug4.Pol4czenieobu
dyrektorai dw6ch wicedyrektor6woraz wsp6ln4administracj4
etat6w,zafudnianianauczycielina podstawie
szk6lstworzylepszewarunkido uzupelniania
zastqpstw.
jednejumowyorazulatwiorganizowanie
doraZnych
Zamiar utworzeniaZespolu Szk6l w DQbemWielkim pozytywnie zaopiniowal
Mazowiecki Kurator OSwtaty oftz Zw rqzkjZawodowe
PRZF,W

