UCHWAŁA NR ………………
RADY MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia ………… 2020 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie

Na podstawie art. 91 ust. 7 oraz ust. 7a pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta
Działdowo uchwala co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. rozwiązuje się Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie
z siedzibą w Działdowie przy ul. Polnej 11, zwany dalej „zespołem szkół”, w którego skład wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa nr 4,
b) II Liceum Ogólnokształcące.
2. Z dniem 1 września 2020 r. w budynku mieszczącym się przy ul. Polnej 11 będą funkcjonowały
szkoły:
a) Szkoła Podstawowa nr 4,
b) II Liceum Ogólnokształcące.
§ 2. Mienie nieruchome znajdujące się w posiadaniu likwidowanej jednostki budżetowej – Zespołu
Szkół nr 2 w Działdowie, wg stanu na dzień likwidacji zostanie przekazane w trwały zarząd
utworzony w wyniku likwidacji wskazanej jednostki budżetowej powstałym jednostkom budżetowym:
Szkole Podstawowej nr 4 i II Liceum Ogólnokształcącemu.
§ 3. Mienie ruchome wykorzystywane na potrzeby szkoły podstawowej przejmuje Szkoła Podstawowa
nr 4.
§ 4. Mienie ruchome wykorzystywane na potrzeby liceum ogólnokształcącego przejmuje II Liceum
Ogólnokształcące.
§ 5. Pracownicy w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie staną się odpowiednio
pracownikami Szkoły Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z przepisami
prawa pracy.
§ 6. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 2
w Działdowie związane z działalnością szkoły podstawowej, wg stanu na dzień likwidacji, przejmuje
Szkoła Podstawowa nr 4.
§ 7. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 2
w Działdowie związane z działalnością liceum ogólnokształcącego, wg stanu na dzień likwidacji,
przejmuje II Liceum Ogólnokształcące.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
II Liceum Ogólnokształcące w Dziadowie zostało powołane do życia uchwałą Rady Miasta
w Działdowie nr XIX/20/96 z 28 marca 1996 r. W czasie tej samej sesji, kolejną uchwałą
nr XIX/21/96 radni postanowili utworzyć z dniem 1 sierpnia 1996 r. II Zespól Szkół w Działdowie.
Zgodnie z obowiązującymi w tamtym czasie przepisami ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty prowadzenie szkół rozdzielano pomiędzy:
• gminę (art. 5 ust. 5 - zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
z wyjątkiem przedszkoli i szkół specjalnych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do obowiązkowych zadań własnych gmin) oraz
• państwo (art. 5 ust. 6 - zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych, zakładów
kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych, szkół
dla dorosłych oraz placówek publicznych - należy do obowiązków państwa).
Od 1 września 2003 r. obowiązek prowadzenia szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych)
przejęły powiaty. W ustawie po raz pierwszy pojawił się zapis nakazujący, w przypadku prowadzenia
szkoły, której prowadzenie nie jest zadaniem własnym danej jednostki samorządu terytorialnego,
podpisanie porozumienia z właściwą jednostką samorządu terytorialnego (art. 5b - jednostki
samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie
należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla
której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół
artystycznych – z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego). Przepis
ten obowiązuje również w obecnej ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Kwestie porozumienia są uregulowane w art. 8 ust. 17 i 18. Pomimo
ciążącego na gminie Miasto Działdowo obowiązku podpisania takiego porozumienia, nigdy nie
zostało ono zawarte. Koszty funkcjonowania liceum od początku jego istnienia w całości pokrywała
Gmina Miasto Działdowo z otrzymywanej subwencji oświatowej i ze środków własnych.
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Koszty funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w roku 2019
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279
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196.168,20 zł
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Na podstawie art. 91 ust. 7 oraz art. 7a pkt 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.), gmina prowadząca zespół szkół lub placówek albo szkół
i placówek może wyłączyć szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę, a także
może rozwiązać zespół nie stosując przy tym, zgodnie z ust. 7a pkt 2), przepisów dotyczących
zakładania i likwidacji szkół i placówek publicznych.
Rozwiązanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Działdowie nie spowoduje likwidacji szkół
wchodzących w jego skład. Gmina nadal będzie prowadzić w budynku przy ulicy Polnej 11 Szkołę
Podstawową nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcące. Powyższe działania mają na celu uporządkowanie
szkolnictwa podstawowego oraz ponadpodstawowego w Gminie-Miasto Działdowo i wprowadzenie
transparentności finansowania poszczególnych placówek. W miejsce zlikwidowanej jednej, wspólnej
jednostki budżetowej zostaną utworzone dwie nowe, odrębne jednostki budżetowe Szkoły
Podstawowej nr 4 i II Liceum Ogólnokształcącego. Majątek nieruchomy wchodzący w skład Zespołu
zostanie oddany w trwały zarząd utworzonym jednostkom budżetowym. Natomiast majątek ruchomy

zostanie podzielony pomiędzy obie jednostki zgodnie z wykorzystywaniem. Pracowników
administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 2 przejmą odpowiednio Szkoła Podstawowa nr 4 oraz II
Liceum Ogólnokształcące zgodnie z dotychczas zajmowanymi stanowiskami. Nauczyciele uczący
uczniów na poziomie szkoły podstawowej przejdą do Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast nauczyciele
uczący uczniów na poziomie liceum ogólnokształcącego przejdą do II Liceum Ogólnokształcącego.
Wszelkie zobowiązania i należności likwidowanej jednostki budżetowej, czyli Zespołu Szkół nr 2
przechodzą odpowiednio na każdą z osobna powstałą jednostkę budżetową (Szkołę Podstawową nr 4
oraz II Liceum Ogólnokształcące).
Podsumowując, niniejsza uchwała zakłada:
I. Rozwiązanie: Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, w skład którego wchodzą:
a) Szkoła Podstawowa nr 4,
b) II Liceum Ogólnokształcące.
II. Usamodzielnienie jednostek powstałych w wyniku rozwiązania Zespołu Szkół nr 2:
a) Szkoły Podstawowej nr 4,
b) II Liceum Ogólnokształcącego.
III. Likwidację jednostki budżetowej - Zespołu Szkół nr 2.
IV. Powstanie dwóch jednostek budżetowych:
a) Szkoły Podstawowej nr 4,
b) II Liceum Ogólnokształcącego.
V. Utworzenie trwałego zarządu dla powstałych jednostek budżetowych, który przejmie majątek
nieruchomy należący do likwidowanej jednostki budżetowej, czyli Zespołu Szkół nr 2.
VI. Podział majątku ruchomego odpowiednio pomiędzy powstałe jednostki, zgodnie
z użytkowaniem.
VII. Przypisanie nauczycieli uczących uczniów na poziomie szkoły podstawowej do Szkoły
Podstawowej nr 4, natomiast nauczycieli uczących uczniów na poziomie liceum
ogólnokształcącego do II liceum Ogólnokształcącego. Planowane rozwiązanie Zespołu Szkół nr 2
nie będzie miało konsekwencji w postaci zwolnień pracowników administracji i obsługi - na
podstawie art. 231 Kodeksu Pracy przejmie ich odpowiednio Szkoła Podstawowa nr 4 oraz II
Liceum Ogólnokształcące.

