
RADA POWIATU w  OTWOCKU
ul. Górna 13,05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38 
e-mail:

UCHWAŁA NR 132/XVI/20

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku 
przy ul. Mickiewicza 43/47

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 89 ust.l i 3 i 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. 3 i 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. likwiduje się Szkołę Podstawową Nr 17 w Otwocku 
przy ul. Mickiewicza 43/47.

§ 2. Mienie, zobowiązania i należności zlikwidowanej szkoły staną się mieniem, 
zobowiązaniami i należnościami Starostwa Powiatowego w Otwocku, według stanu z dnia 
zakończenia likwidacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Otwocku została przejęta przez Powiat Otwocki 
od Powiatu Warszawskiego w 2002 r.. Na mocy Porozumienia Nr 0066/1/2002 Powiat 
Warszawski przekazał Powiatowi Otwockiemu zadanie z zakresu pomocy społecznej 
dotyczące prowadzenia Ogniska „Świder” oraz zadania z zakresu edukacji, dotyczącego 
prowadzenia Powiatowego Gimnazjum Nr 21 i Szkoły Podstawowej Nr 17 wchodzących 
w skład zespołu Ognisk Wychowawczych z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4.

Szkoła Podstawowa Nr 17 zaprzestała działalności z końcem roku szkolnego 
2001/2002. Na jej bazie funkcjonowało Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21, które przejęło 
majątek szkoły i które w wyniku reformy systemu oświaty zakończyło działalność z dniem 
31 sierpnia 2019 r. Zatem szkoła nie posiada majątku, jak również nie ma zobowiązań 
i należności.

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem z dnia 6 grudnia 2019 r. wyraził pozytywną 
opinię w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17. 
NSZZ „ Solidarność” „Oświata” pismem z dnia 27 grudnia 2019 r. a Związek Nauczycielstwa 
Polskiego pismem z dnia 8 stycznia 2020 r., także pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 
projekt uchwały.

Wobec powyższego, konieczna jest formalna likwidacja szkoły celem przekazania 
dokumentacji szkolnej byłych uczniów do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


