
Uchwała XXX/346/2016 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 30 marca 2016 r. 

 

 

w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1  

w Jarocinie  

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, ust. 2 

i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 

z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, 

co następuje: 

 
§ 1 

Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jaro-

cinie, ul. Waryńskiego 11, 63-200 Jarocin, zlokalizowane w wydzielonej części budynku, 

ul. Park 3, 63-200 Jarocin. 

§ 2 

1. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Jarocin. 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie Gmina Jarocin. 

3. Dokumentację zlikwidowanego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie 

przejmie Burmistrz Jarocina. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Jarocinie 

 

Rajmund Banaszyński 

 

 

 

 
 
 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie prowadzone przez gminę, stosow-

nie do art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty, może być zlikwidowane z końcem 

roku szkolnego. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed termi-

nem likwidacji, zawiadomić o tym fakcie: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty 

oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie te obowiązki gmina 

Jarocin spełniła. Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 

zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Wielkopolski Kurator Oświaty pismem z dnia 29.02.2016 r. pozytywnie zaopiniował zamiar 

zlikwidowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie.  

 Jednocześnie organ prowadzący wypełnił dyspozycje art. 19 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167), przesłał projekt uchwały w 

sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie do zaopiniowania 

organizacjom związkowym. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie funkcjonuje w budynku Pałacu Ra-

dolińskich, oddalonym od budynku Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, w skład którego wchodzi. 

Wyłączenie go z zespołu w niczym nie zakłóci dydaktycznej pracy szkoły podstawowej i 

gimnazjum wchodzących w skład zespołu. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie, 

które funkcjonuje w budynku szkoły nadal będzie funkcjonowało w składzie zespołu. 

Z wnioskiem o przejęcie realizacji zadania publicznego – prowadzenie schroniska w 

Pałacu Radolińskich zgłosiła się lokalna organizacja pozarządowa – Fundacja Animacji Spo-

łeczno-Ekonomicznych w Jarocinie. To młoda organizacja pozarządowa, która od stycznia 

2016 r. prowadzi Niepubliczny Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – pierwszą tego typu pla-

cówkę oświatową na terenie powiatu jarocińskiego. Fundacja prowadzi zajęcia sportowo-

rekreacyjne (regularne, nieodpłatne zajęcia odbywające się po lekcjach na terenach szkół) 

dla 2000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powia-

tu. Baza noclegowa funkcjonująca w Pałacu Radolińskich pozwoli znacząco rozwinąć dotych-

czasową ofertę Niepublicznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o organizację biwa-

ków i obozów sportowych, ogólnopolskich turniejów sportowych, weekendowych szkoleń dla 

nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.  

W związku z planowanym przeniesieniem siedziby Muzeum Regionalnego w Jarocinie 

z Ratusza do Pałacu Radolińskich w Jarocinie, Burmistrz rozważa także możliwość użyczenia 

pomieszczeń dotychczasowego schroniska Muzeum, w przypadku jeśli instytucja ta założy 

niepubliczne schronisko młodzieżowe. Bez względu na organ prowadzący – Fundacja Anima-

cji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie czy Muzeum Regionalne w Jarocinie, schronisko 

będzie funkcjonowało w formie niepublicznej od 1 września 2016 r.  

Ze względu na wskazane argumenty, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

  

  


