UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. zamierza się zlikwidować Branżową Szkołę I stopnia w Mordach
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
§ 2. Likwidacja, o której mowa w § 1 zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady
Powiatu w Siedlcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.) Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez
organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania
nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym
zawodzie. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem
likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów
pełnoletnich - tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. W przypadku zamiaru
likwidacji szkoły ponadpodstawowej, prowadzonej przez powiat, starosta jest zobowiązany, co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także
organ wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła.
Podjęcie przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwały o zamiarze likwidacji Branżowej Szkoły I
stopnia w Mordach umożliwi Zarządowi Powiatu wszczęcie powyższej procedury.
Branżowa Szkoła I stopnia w Mordach wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Mordach została utworzona z dniem 1 września 2018 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w
Siedlcach nr XXXVIII/228/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. Nabory na lata szkolne 2018/2019 oraz
2019/2020 zakończył się niepowodzeniem, w związku z czym w Szkole nie funkcjonuje żaden
oddział.
Brak uczniów, a co za tym idzie subwencji oświatowej, powoduje, że Powiat Siedlecki ponosi
wysokie koszt związane z utrzymaniem budynku, zatrudnieniem kadry pedagogicznej oraz
niepedagogicznej.
W związku z powyższym zasadna jest likwidacja Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach z dniem
31 sierpnia 2020 r.
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