
Uchwała Nr VIII/36/11
Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r.  o  systemie  oświaty  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  256,  poz.  2572  ze  zm.)
oraz art. 12  pkt  8  lit.  “i”  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o samorządzie
powiatowym  (Dz. U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1592  ze  zm.),  Rada  Powiatu
w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża  się  zamiar  likwidacji  z  dniem  31  sierpnia  2011r.  Bursy Szkolnej
w Pułtusku.

§2.
Treść  niniejszej  uchwały  zostanie  niezwłocznie  przesłana  za  zwrotnym
pokwitowaniem  odbioru,  wszystkim  rodzicom  i  opiekunom  prawnym
wychowanków Bursy Szkolnej w Pułtusku.

§3.
Niniejszą  uchwałę,  wraz  z  uzasadnieniem,  niezwłocznie  przesłać
do właściwego  kuratora  oświaty  celem uzyskania  opinii  w  sprawie  zamiaru
likwidacji Bursy Szkolnej.

§4.
Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Zarząd Powiatu.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu

w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku

Zamiar  likwidacji  Bursy  Szkolnej  w  Pułtusku  przy  ul.  3  Maja  20
podyktowany  jest  malejącą  liczbą  wychowanków  i  znaczącymi  kosztami
funkcjonowania placówki.

Liczba  wychowanków  w  roku  szkolnym  2010/2011  –  15,  w  tym:
6 kończących  naukę  w  bieżącym  roku  szkolnym,  6  z  klas  I  szkół
ponadgimnazjalnych i 3 z klas II w jednej grupie wychowawczych.
Liczba:

a) pracowników pedagogicznych – 3, w tym dyrektor
b) pracowników  administracyjnych  –  3,  w  tym:  1  pełnozatrudniony

(sekretarka) i 2 niepełnozatrudnionych – ¼ etatu (główny księgowy) i 1/5
etatu (kasjer)

c) pracowników obsługi – 3, w tym 3 pełnozatrudnionych (opiekun nocny,
sprzątaczka, dozorca)

Baza lokalowa wykorzystywana do realizacji zadań statutowych placówki
–  ogółem  13  pomieszczeń  (8  pokoi  sypialnych,  1  pokój  wychowawców,
1 świetlica,  1  pokój  cichej  nauki,  2  pomieszczenia  biurowe,  1  kuchnia,
4 pomieszczenia gospodarcze w piwnicy i 2 łazienki).

Ponadto w budynku Bursy Szkolnej mają siedzibę:
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusku,
• Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
• Wydział  Edukacji,  Zdrowia,  Kultury  i  Sportu  Starostwa  Powiatowego

w Pułtusku,
• Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
• Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
• Zarząd Dróg Powiatowych,
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pułtusku.

Koszt  utrzymania  placówki  w roku  2010 wyniósł  ogółem 545 699  zł,
w tym: 110 582 zł subwencja oświatowa, 435 117 zł z budżetu Powiatu, zatem



wskaźnik wydatków ogółem do otrzymanej subwencji wyniósł 493,5% i jest
najwyższy spośród prowadzonych przez Powiat szkół i placówek oświatowych.

Ponadto  Bursa  dysponuje  rachunkiem dochodów własnych,  na  którym
w roku 2010 zgromadzono środki w wysokości 69 150 zł przeznaczając je na
finansowanie wydatków bieżących.
Łączny koszt utrzymania Bursy Szkolnej w 2010r. wyniósł 614 849 zł.

Od kilku lat systematycznie maleje liczba wychowanków Bursy Szkolnej.
Jeszcze  na  początku  lat  90-tych  z  jej  usług  korzystało  około
150 wychowanków,  w  momencie  przejęcia  Bursy  przez  Powiat  (styczeń
1999r.)- 70, a w chwili obecnej – 15 wychowanków.

Główne  przyczyny  tego  zjawiska  to:  utrata  przez  pułtuskie  szkoły
ponadregionalnego charakteru (likwidacja Technikum Radiowo-Telewizyjnego
i  Studium  Wychowania  Przedszkolnego)  i  skrócenie  cyklu  kształcenia
spowodowane zmianami w systemie edukacji,  a także poprawa jakości  sieci
dróg i rozwój transportu osobowego.


