
UCHWAŁA NR XVII/ 87 /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 9 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie: zamiaru  likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.)  oraz art.  59 ust.  1  i  ust.  2,  w związku z  art.  5c pkt  1  ustawy z  dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Podejmuje się zamiar  likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012,  
tj.  z  dniem 31 sierpnia  2012  r.  Liceum Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  
im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp.,  ul.  Dworcowa  58,  
63-810 Borek Wlkp.. 

§ 2. Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Burmistrza  Borku  Wlkp.  do  dokonania 
czynności  niezbędnych  do  przeprowadzenia  likwidacji,  w  szczególności  do 
zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie 
likwidacji szkoły.

§ 3. Odstąpić od powiadamiania rodziców o zamiarze likwidacji w związku  
z zaprzestaniem naboru oraz brakiem uczniów w Liceum Profilowanym przy 
Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował:
Tomasz Marszałek



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/  87    /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 9 LUTEGO 2012 ROKU

w sprawie: zamiaru  likwidacji  Liceum  Profilowanego  przy  Zespole  Szkół  
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

Zgodnie z art. 59 ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 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.  Organ 
prowadzący  jest  zobowiązany,  co  najmniej  na  6  miesięcy  przed  terminem 
likwidacji,  zawiadomić  o  zamiarze  likwidacji  szkoły:  rodziców  uczniów, 
właściwego kuratora oświaty.

Na  skutek  niżu  demograficznego  maleje  liczba  absolwentów  gimnazjów.  
W  Liceum  Profilowanym  w  Borku  Wlkp.  zaprzestano  naboru  lub  z  braku 
kandydatów nie otwierano nowych oddziałów od 1 września 2008 r. Ponadto  
w związku z  reformą szkół  ponadgimnazjalnych rozpoczynającą  się  od  roku 
szkolnego 2012/13 w systemie oświaty od 1 września 2015 r. nie będzie liceów 
profilowanych.

Obecnie  szkoła  nie  prowadzi  działalności  dydaktycznej,  opiekuńczej  
i wychowawczej. Ostatni uczniowie ukończyli ją w roku szkolnym 2009/10.


