Uchwała Nr XX/217/2016
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5 i art. 62
ust. 1, 3 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta
Nowego Sącza postanawia, co następuje.
§ 1. 1. Zamierza się z dniem 1 września 2016 r., utworzyć Zespół Szkolno - Przedszkolny
nr 9 w Nowym Sączu, ul. Grzegorza Piramowicza 16, w skład którego wchodzić będą :
1) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu,
ul. Grzegorza Piramowicza 16,
2) Oddziałały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
w Nowym Sączu,
3) Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu, ul. Grzegorza
Piramowicza 16.
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 będzie miał siedzibę w Nowym Sączu,
ul. Grzegorza Piramowicza 16.
§ 2. Projekt aktu założycielskiego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu,
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Strukturę organizacyjną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu, określa
projekt statutu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do :
1. Przedłożenia Aktu Założycielskiego Radom Pedagogicznym szkół mających
wchodzić w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w celu wyrażenia przez
te rady opinii.
2. Wystąpienia do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych
działających na terenie Gminy Nowy Sącz z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu.
3. Wystąpienia do rad rodziców szkół mających wchodzić w skład Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego nr 9 w celu wyrażenia przez te rady opinii.
4. Wystąpienia do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/217/2016
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2016 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO nr 9
W NOWYM SĄCZU
sporządzony na podstawie art. 58, ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.):
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2016 r., Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
w Nowym Sączu w skład którego wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu.
2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
w Nowym Sączu.
3. Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu.
§ 2. Siedziba Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 znajduje się w Nowym Sączu,
ul. Grzegorza Piramowicza 16.
§ 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu obejmuje obwód Szkoły
Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu oraz Gimnazjum nr 6
im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/217/2016
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 stycznia 2016 r.

STATUT
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Nowym Sączu
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.).
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 9.
2) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9
im. Tadeusza Kościuszki w Nowy Sączu, ul. Grzegorza Piramowicza 16.
3) gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
w Nowym Sączu, ul. Grzegorza Piramowicza 16.
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.,
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9
w Nowym Sączu.
§ 2. 1. Pełna nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu,
ul. Grzegorza Piramowicza 16.
2. Siedzibą zespołu jest budynek przy ul. Grzegorza Piramowicza 16, w Nowym Sączu.
3. W skład zespołu wchodzą:
− Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu,
ul. Grzegorza Piramowicza 16.
− Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu.
− Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu, ul. Grzegorza
Piramowicza 16.
4. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Nowy Sącz.
5. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 3. 1. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu.
2. Zespół używa pieczęci w pełnym brzmieniu.
3. Pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu oraz nazwę
szkoły, a także adres siedziby zespołu.
§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności cele i zadania
sprecyzowane w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum.
§ 5. 1. Zespołem kieruje dyrektor.
2. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem szkoły podstawowej i gimnazjum.
3. Stanowisko dyrektora zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zespół,
zgodnie z ustawą.
4. Dyrektor zespołu posiada kompetencje i wykonuje zadania określone w ustawie oraz
przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 6. 1. Zachowuje się odrębność organów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Kompetencje organów szkół wchodzących w skład zespołu oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum.
§ 7. 1. Zespół jest jednostką budżetową. Obsługa finansowo - księgowa jest prowadzona
w zespole.
2. Podstawą gospodarki finansowej zespołu jest plan dochodów i wydatków.
3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez zespół wyłączną
odpowiedzialność ponosi dyrektor zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe,
oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem zespołu.
5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3 - 4 dyrektor zespołu podlega nadzorowi
organu prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Zespół może gromadzić środki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatkować
je zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji zespołu.
§ 9. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 10. Wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób ich wydawania i dokonywania
sprostowań, wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają
odrębne przepisy.
§ 11. 1. Statut szkoły podstawowej i statut gimnazjum, które wchodzą w skład zespołu nie
mogą być sprzeczne ze statutem zespołu.
2. Zmian w statucie zespołu dokonuje się stosując odpowiednio przepisy ustawy
o zmianach statutu szkół i placówek.
§ 12. Sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie regulują: statut szkoły podstawowej
i statut gimnazjum.
§ 13. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

