
                                          U C H W A Ł A  NR 127 /XXV/2020      Druk Nr 5                            
Rady Gminy Staroźreby 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

 
w sprawie: planów wykorzystania mienia Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Przeciszewie w związku z zamiarem jej likwidacji.  
                     
Na podstawie art. 89 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 
2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z podjęciem Uchwały Nr 122/XXIV/2020 
Rady Gminy Staroźreby z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie, Rada Gminy 
Staroźreby uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Planuje się, aby mienie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Przeciszewie, po jej likwidacji zostało wykorzystane w następujący sposób:  

1) dokumentacja zlikwidowanej Szkoły, z wyłączeniem dokumentacji przebiegu 
nauczania, która powinna zostać przekazana Mazowieckiemu Kuratorowi 
Oświaty, powinno zostać przekazana Wójtowi Gminy Staroźreby,   

2) mienie ruchome znajdujące się na stanie likwidowanej Szkoły powinno zostać 
rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Staroźreby,    

3) mienie nieruchome, na które składają się: budynek likwidowanej Szkoły 
i działki nr 243/7 i 244/1  w Przeciszewie o powierzchni 0,5937 hektara dla 
których Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
Księgę Wieczystą PL1P/00018096/3,  powinny pozostać własnością Gminy 
Staroźreby.   

2. Ostateczną  decyzję o przeznaczeniu mienia likwidowanej Szkoły, wymienionego 
w ust. 1 powyżej podejmie Rada Gminy Staroźreby oddzielną uchwałą. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  
w Staroźrebach oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przeciszewie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 

 
Uchwałą Nr 122/XXIV/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku Rada Gminy 

Staroźreby podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Przeciszewie. Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły jest 
konieczność poprawy sytuacji finansowej Gminy Staroźreby, a ponadto mała liczba 
dzieci w Szkole. 

Wójt Gminy Staroźreby wyraża wolę, aby mienie likwidowanej Szkoły, 
w szczególności mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej 
Szkoły wraz z działką nadal pozostały własnością Gminy Staroźreby. Przewiduje się 
przekazanie terenu i budynków likwidowanej Szkoły Podstawowej do 
zagospodarowania przez Urząd Gminy Staroźreby, z przeznaczeniem na organizację 
centrum kultury, edukacji lub inną działalność społeczno-kulturalną, tak by stanowiły 
one nadal centrum życia społeczności lokalnej z wykorzystaniem celów oświatowych. 

Rada Gminy Staroźreby podziela stanowisko Wójta Gminy Staroźreby.  


