
UCHWAŁA NR XXIX / 209/2014 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

 z dnia 31 stycznia 2014 r. 

w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie  

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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust 5b ustawy z dnia 7 września  

 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm.) , Rada Gminy  

Czernikowo uchwala, co następuje: 

Zamierza się utworzyć Szkołę Muzyczną I stopnia w Czernikowie na bazie istniejącej obecnie Filii 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. 

Upoważnia się Wójta Gminy Czernikowo do podjęcia wszelkich działań oraz zawarcia niezbędnych 

porozumień i umów w celu utworzenia placówki. 

§ 1  

§ 2  

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

                                                                                 

 

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy 
 

                                                                                mgr Jadwiga Padlewska 



 

Uzasadnienie 

Planowana Szkoła Muzyczna I stopnia będzie funkcjonowała na bazie istniejącej od 4 lat  

w Czernikowie Filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Obecnie uczęszcza do niej 100  

uczniów, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu rozwijaniem talentów muzycznych  

wśród dzieci i młodzieży. Będzie to szkoła o pełnych uprawnieniach szkoły publicznej,  

 z idącą za każdym uczniem subwencją oświatową realizująca pełny program nauczania  

państwowych szkół muzycznych w cyklu sześcioletnim i czteroletnim.  

Gmina Czernikowo posiada odpowiednią bazę lokalową w ubiegłym roku oddano  

do użytkowania obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby Szkoły Muzycznej. Ponadto  

katalog instrumentów będących w posiadaniu Gminy zawiera wszystkie potrzebne  

instrumenty do nauki gry w szkole muzycznej. 

W związku powyższym zasadne jest utworzenie samodzielnej jednostki - Szkoły Muzycznej 

 I stopnia w Czernikowie. Gmina Czernikowo jako organ prowadzący zatrudniłaby w wyżej 

wspomnianej placówce wykwalifikowanych nauczycieli pracujących obecnie w Filii Szkoły  

Muzycznej w Czernikowie. 

Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół artystycznych jest zadaniem ministra  

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ale w myśl art. 5 ust. 5b ustawy  

o systemie oświaty zadanie to może być realizowane przez jednostkę samorządu  

terytorialnego, po zawarciu stosownego porozumienia z ministrem do spraw kultury 

i dziedzictwa narodowego. 


