
Projekt 
Uchwała Nr / /20 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia …maja 2020 r. 

 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 6  
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty postanowieniem z dnia 13 marca 2020 r., 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Łodynie z oddziałem 
przedszkolnym z siedzibą Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne, będącą jednostką 
budżetową Gminy Ustrzyki Dolne.  
 

§ 2. 
1. Uczniom zlikwidowanej szkoły podstawowej zapewnia się możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Ustrzykach Dolnych.  

2. Dzieciom 6 letnim zapewnia się realizację obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych.  

3. Dzieciom w wieku 3-5 lat, mającym prawo do wychowania przedszkolnego, 
zapewnia się miejsca w Przedszkolu nr 2 w Ustrzykach Dolnych. 

 
§ 3. 

1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Miejski  
w Ustrzykach Dolnych.  

2. Mienie likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 
 

§ 4. 
Dokumentację likwidowanej Szkoły Podstawowej w Łodynie z oddziałem 
przedszkolnym przejmuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych, z wyjątkiem dokumentacji 
przebiegu nauczania, którą przejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

 
§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


