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UCHWAŁA NR …../2019 
RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia ………… 2019 r.  
 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum  
w Budzowie  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 127 ust. 2, art. 223, art. 257 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 7 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
ze zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności 
Publicznego Gimnazjum w Budzowie z siedzibą Budzów nr 108, 57 – 214 Budzów. 

 
§ 2. Mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) Publicznego Gimnazjum  

w Budzowie,według stanu na dzień zakończenia działalności, przechodzi na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z siedzibą ul. H. Pobożnego 
nr 1, 57 – 214 Budzów. 

 
§ 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

Publicznego Gimnazjum w Budzowie będących emerytami, rencistami lub 
nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla 
których to Publiczne  Gimnazjum w Budzowie było ostatnim miejscem pracy, będzie 
naliczany w Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu, na zasadach i 
warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym we wskazanej powyżej szkole. 

 
§ 4. Należności i zobowiązania Publicznego Gimnazjum w Budzowie, według 

stanu na dzień zakończenia działalności, przejmuje Szkoła Podstawowa w Budzowie 
z filią w Grodziszczu z siedzibą ul. H. Pobożnego nr 1, 57 – 214 Budzów. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe 
gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza 
zakończenie jego działalności. W świetle art. 223 w/w ustawy, w przypadku 
zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w trybie, o którym mowa w art. 127 ust. 1, organ prowadzący 
gimnazjum jest obowiązany wskazać inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum 
będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. 
Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie 
obowiązującym we wskazanej szkole. W myśl art. 257 powoływanej ustawy,  
w przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego gimnazjum, 
organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury  
i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej. 

Nadto zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 
jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub 
wojewódzkie jednostki budżetowe.Likwidując jednostkę budżetową, organ 
stanowiący, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, 
z zastrzeżeniem ust. 7, zgodnie z którym, w przypadku określonym w ustawie, 
organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej 
jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę. 

Zaznaczenia wymaga, że na mocy uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr 
XXVII/186/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Publiczne Gimnazjum  
w Budzowie zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią  
w Grodziszczu wraz z określeniem warunków owego włączenia. 

Tym samym mając na uwadze powołane przepisy prawa, należy podjąć uchwałę 
stwierdzającą zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum w Budzowie. 
 

 
 
 
 


