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UCHWAŁA NR XX/172/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie przekazania w drodze umowy Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” w Pińczowie prowadzenia Szkoły 
Podstawowej w Brześciu wraz z oddziałem przedszkolnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 5g ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 września 2012 r., w drodze umowy, prowadzenia Szkoły 
Podstawowej w Brześciu wraz z oddziałem przedszkolnym Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” w Pińczowie, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa w Brześciu na rok szkolny 2010/11 posiadała 51 dzieci w Szkole i 18 dzieci przedszkolnych. 
Prognoza wykazuje, że w najbliższych latach ilość dzieci nie ulegnie zwiększeniu. Koszt całkowity utrzymania 
dziecka za rok 2011 w Zespole Placówek Oświatowych w Brześciu wyniósł 12.632,64zł rocznie, a subwencja 
wyniosła na 1 dziecko szkolne 6.339,-zł, a przedszkolne nie miały subwencji w ogóle. Rosnące koszty 
podwyżek dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, nie pozwalają utrzymać samorządowi tej Szkoły. 
Planuje się, że w przypadku przekazania tej Szkoły dotacja w 2012r. na 1 dziecko wyniesie 10.121,-zł w skali 
rocznej [za 4 miesiące (wrzesień - grudzień ): 3.374,-zł ] . W następnych latach wysokość dotacji na ucznia będzie 
przekazywana w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach 
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Pińczów, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na 
jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Pińczów. W 
przypadku powstania Stowarzyszenia lokalnego przy Szkole, Burmistrz niezwłocznie wniesie o nowelizację 
uchwały proponując w miejsce Fundacji „Ekorozwój Ponidzia” w Pińczowie to Stowarzyszenie. 


