
Uchwała Nr XIV.109.2020 

Rady Gminy Słubice 

z dnia 16 czerwca 2020r. 

w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 

Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 508 ze zm. 1) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 199lr. o 

związkach zawodowych (tj. Dz. z 2019r., poz. 263 ze zm. 2), Rada Gminy Słubice uchwala, 

co następuje 

Odrzuca się w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy 

w Płocku wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady 

Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniccy * a d y 

Sławomir ZMn Januszewski 

1 Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. z2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815. 
2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018r., poz. 1608 

http://XIV.109.2020


UZASADNIENIE 

Uchwała Nr XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świniarach, stosownie do zapisów art. 19 

ustawy z dnia 23 maja 199 lr. o związkach zawodowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w § 2 

wskazanej uchwały, przekazana została przez Wójta Gminy Związkowi Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku w celu wyrażenia opinii. 

W piśmie z 18 lutego 2020r., które do Urzędu Gminy Słubice wpłynęło 21 lutego 2020r., 

oznaczonym OP ZNP/076/49/1/EK/20, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Powiatowy w Płocku wyraził negatywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej w Świniarach. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie, jego treść przekazana 

została min. do wiadomości Radnych Gminy Słubice. Argumentacja zawarta w opinii jest w 

przekonaniu Radnych niczym nieuzasadniona. Obiekt, w którym ma siedzibę Szkoła 

Podstawowa w Świniarach w dalszym ciągu będzie służył mieszkańcom gminy a o sposobie 

jego wykorzystania zadecydują wszyscy. Fakt przekształcenia szkoły zupełnie nie zmienia jej 

przeznaczenia - w dalszym ciągu będzie wykorzystywana na cele oświatowe a także - w razie 

potrzeby dla celów wskazanych w negatywnej opinii. Odległość przekształcanej szkoły od 

Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła I I w Słubicach jest mała. Zatem czas 

dojazdu uczniów nie ulegnie znacznemu wydłużeniu. Natomiast warunki nauczania dla 

uczniów przekształcanej szkoły ulegną poprawh 

Przewodni 

Sławo 
ewsfei 


