Uchwała Nr 267/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie likwidacji Technikum w Celestynowie.
Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za późn. zm.), art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 1
ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Celestynów uchwala co następuje:

§1
Z dniem 31 sierpnia 2017 r. likwiduje się Technikum w Celestynowie z siedzibą przy
ul. Św. Kazimierza 55, 05-430 Celestynów.
§2
1. Dokumentację zlikwidowanego Technikum w Celestynowie przejmuje Wójt Gminy
Celestynów za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje
Mazowiecki Kurator Oświaty.
2. Uchwała stanowi akt likwidacji szkoły, o której mowa w § 1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 267/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie likwidacji Technikum w Celestynowie.
Podjęcie niniejszej uchwały ma związek z porządkowaniem struktury szkół, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów. Należy w pierwszej kolejności
dokonać likwidacji szkoły, która w związku z brakiem zainteresowania uczniów, od wielu lat
nie dokonuje naboru. Prowadzenie tzw. „martwej szkoły" jest bezcelowe, a jej likwidacja wyłącznie formalnością, która nie pociąga za sobą skutków finansowych. Od 11 lat szkoła nie
dokonała naboru. Ostatni uczniowie ukończyli naukę w Technikum w roku 2007/2008. Brak
jest zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania Technikum.
Art. 59 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż szkoła publiczna może zostać
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ ten jest
obowiązany, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze
likwidacji szkoły rodziców uczniów (jeśli w szkole aktualnie prowadzi się zajęcia
edukacyjne) i właściwego Kuratora Oświaty. Z uwagi na fakt, iż szkoła nie prowadziła
naboru, nie ma uczniów i rodziców uczniów, których należałoby powiadomić.
Gmina Celestynów rozpoczynając procedurę likwidacji Technikum w Celestynowie
wypełniła dyspozycje art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. W dniu 21 grudnia 2016 r.
Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę Nr 222/16 w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum w Celestynowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Celestynowie. Wójt
Gminy Celestynów w ustawowym terminie poinformował o zamiarze likwidacji szkoły wraz
z prośbą o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie:
- Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Otwocku,
- Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze,
uzyskując od wszystkich pozytywne opinie dotyczące likwidacji Technikum w Celestynowie.
Rozwiązanie Zespołu Szkół i likwidacja niedziałających jednostek uporządkuje
strukturę szkół w Gminie Celestynów, umożliwi dostosowanie się do wymogów reformy
oświaty i zapewnienia odpowiednich warunków do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych w
zakresie szkoły podstawowej.

