Uchwała Nr 273l)$xIV20r0
Rady Gminy Roiźwienica
z dnia 11 marca 2010
W sprawie przekształcenia SzkoĘ Podstawowej w Węgierce wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Węgierce poprzez Iiloridację Szkoły Filialnej w Wo|i
Węgierskiej.
Działając na podstawie art'59 ust. 1-2 ustawy Z dnia 7 '"łrześnia199l r o systenie
oświaty (ekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn' zm.) i art' l 8 ust'2
sarnorządzie gminnym (d. Dz'U' 2001r' Nr
pkt
'14z9lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu poz1finej opinii Podkarpackiego
Krrratoria OświaĘw Rzeszowie

RADA GMINY ROŹWIENICA
uchwaIa co następuje:
przekształca się Szkołę Podstawowąw Węgierce
$1. Z dniem 31 sierpnia 2010 rok-u
wchodzącąw skład Zespołu Szkół w Węgierce poprzez likwidację SzkoĘ
Filialnej w Woli Węgierskiej.
Parra mgr Eugeniusza opałko'
$2. Powofuje się likwidatora w osobie
do dnia 31 sierpnia 2010r'
5:. ustata i;ę otces likwidacyjny od dnia 1 czerwca 2010r.
i Mająt;k Zlikwidowanej szkoły należy przekazać nteodpłatnie do SzkoĘ

'

Poósiawowej

w Woli

Węgierskiej

na

podstawie przeprowadzonej

inrł'entar1zacji SzkoĘ Filialnej w Woli Węgierskiej .
2. Nauczyciele żatIudnieni w Szkole Filialnej w Woli Węgierskiej zgoónie z art'
23 '
będą zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Woli Węgierskiej.
brrd'Źefu Gminy
3 ' Zobowiązanie zlikwidorvanej szkoły pok1te zostanie
Roźwienica do dnia 31'08.2010 r
4. NaleŻnościwobec zlikwidowanej szkoĘ poĘ,te zostaną z brrdzetu Gminy
RoŹwienica do dnia 31.08.2010 r'
5. Dokumentacja szkoina zostanie przekazana w trybie art. 59 ustawy z dnia
7 wrzeŚnia 1991 r. o svsternie oświaty (Dz. IJ. z1996t.nr 67 'poz'329 ze zm'11'
Uczniorł'ię zlikłvidowanej szkoĘ uczęszczać będą do Szkoł-v Podstawowej w
"E4.
Woli Węgierskiej.
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Budurek zlikwidowanej szkoły zostanie przekazany do Arboretum w
' ńoińt u.'y.u"t' zgodn:,,e z decyzjąWojewódzkiego Konserwatora Zab}tków w
Przemyślu .
Rozrvienica'
o ó. Wvkonanie Ucbwały powierza się Wójtowi Gmily
od dnia
i i ' uirl*ułu -"nodzi w zycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
1 września 2010 roku .'
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