
Projekt 

 

UCHWAŁA NR .…. …….2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …..  ……………… 2019 r. 

 

w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 511), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2  ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,  

z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Stwierdza się likwidację, z dniem 31 sierpnia 2019 r., Gimnazjum Specjalnego im. Marii 

Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z siedzibą 

przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego 1. 

 

§ 2 

1. Majątek zlikwidowanej szkoły pozostaje własnością Powiatu Wołomińskiego w zasobach  

Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Zygmunta 

Felińskiego 1. 

2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący i przekazuje  

do przechowywania w Składnicy Akt w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku, 

z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego 1, za wyjątkiem dokumentacji 

przebiegu nauczania, którą przekazuje się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

3. Należności i zobowiązania finansowe pozostałe po zlikwidowanej szkole przejmuje 

Starostwo Powiatowe w Wołominie i przekazuje do realizacji Centrum Usług Wspólnych 

w Wołominie przy ul. Legionów 85. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Od 01 września 2019 r. przestają funkcjonować ostatnie oddziały (klasy III-cie) byłego 

Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych w Ostrówku z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Felińskiego 1. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dopuszczają trzy tryby zakończenia 

działalności dotychczasowego gimnazjum: 

1) stopniowe wygaszenie z mocy prawa w trybie art. 127 ustawy wprowadzającej - 

Prawo oświatowe, 

2) wygaszenie poprzez włączenie do innej szkoły na mocy uchwały rady jednostki 

samorządu terytorialnego (jst), 

3) wygaszenie poprzez przekształcenie w inną szkołę na mocy uchwały rady jst.  

W każdym z tych przypadków do końca roku szkolnego 2018/2019 funkcjonują klasy 

gimnazjalne w szkole innego typu, tj. przy Szkole Podstawowej Specjalnej  

im. M. Grzegorzewskiej w Ostrówku. 

W przypadku wygaszenia gimnazjum z mocy prawa w trybie art. 127 ustawy 

wprowadzającej Prawo oświatowe Rada Powiatu Wołomińskiego do 30 listopada 2019 r. 

winna podjąć uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjum.  

W związku z powyższym, w tym terminie, w drodze uchwały rady należy stwierdzić 

likwidację tego typu szkoły.  

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej podstawy prawa oświatowego, podjęcie niniejszej 

uchwały przez Radę Powiatu Wołomińskiego jest uzasadnione. 

 


