
UCHWAŁA NR XXIX/264/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu 

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

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i 5 w 

związku z art.58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. W związku z utworzeniem oddziałów szkoły w budynku Gimnazjum im. Mikołaja 

Kopernika w Zalasewie zmienia się akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu z dnia 31 sierpnia 1993 r. 

2. Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
W związku z problemami lokalowymi panującymi w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu, mając na uwadze poprawę warunków do nauki i pracy, konieczne 
okazało się utworzenie oddziałów szkoły podstawowej poza jej główną siedzibą. Podjęto 
decyzję o budowie nowej szkoły, która znajdować się będzie w Zalasewie, w celu zapewnienia 
miejsc dla uczniów i poprawy warunków naukiuczniom zamieszkującym po północnej stronie 
Gminy Swarzędz. Do czasu zakończenia inwestycji oddziały szkoły podstawowej znajdować się 
będą w budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Budynek gimnazjum 
usytuowany jest w bliskiej odległosci od szkoły podstawowej, spełnia wymogi do 
funkcjonowania oddziałów szkoły podstawowej. W związku z powyższym konieczne okazało się 
dokonanie zmian aktu założycielskiego szkoły podstawowej, uwzględniając sale, w których 
odbywać będą się zajęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/264/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu 

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nadaje się akt założycielski o następującej treści: 

§ 1. 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu prowadzona przez Gminę 
Swarzędz jest szkołą publiczną. 

§ 2. 

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu. 

§ 3. 

Siedzibą szkoły jest Swarzędz. Zajęcia odbywają się w budynku na osiedlu Macieja 
Mielżyńskiego 3a w Swarzędzu oraz w salach dostosowanych do warunków szkoły 
podstawowej w budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. 
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