
UCHWAŁA NR VII/45/2019 
RADY GMINY GZY
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Gzach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ust. 3 i 4 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Gzach.

§2.1 .  Należności i zobowiązania wygaszanej szkoły przejmuje Gmina Gzy.
2. Majątek likwidowanej szkoły pozostaje własnością Gminy Gzy.
3. Mienie ruchome wygaszanej szkoły zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym przejmą: 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Przyjaźni Polsko -  Węgierskiej w Przewodowie Poduchownym oraz Urząd Gminy Gzy.

§ 3. Dokumentację zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Gzach przejmie Wójt Gminy Gzy z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą 
należy przekazać Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w Warszawie w terminie jednego 
miesiąca od dnia zakończenia działalności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY



UZASADNIENIE
do projektu uchwal}' w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Publicznego 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i 
reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażania ich w majątek.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych likwidacji jednostki budżetowej dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. Likwidując jednostkę budżetową określa przeznaczenie mienia znajdującego 
się w zarządzie tej jednostki, a należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej 
przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzona ustawą 
z dnia 14 grudnia 2017 r. -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) reforma oświaty 
nie przewiduje w typach szkół publicznych gimnazjum (art. 18 ust. 1). W związku z tym, 
iż Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach nie zostało przekształcone 
w inny typ szkoły następuje zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy 
wprowadzające ustawę -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zm.) jego wygaszanie. 
Szkoła zakończy swoją działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r. W Publicznym Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II  w Gzach nie ma nauczycieli emerytów.
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