
UCHWAŁA NR XVII.96.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru włączenia Publicznego Gimnazjum w Zbójnie do Zespołu Szkół w Zbójnie.

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, 1890), art. 62 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
2156), art.12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 
1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zamierza się włączyć z dniem 1 września 2016 r. Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Zbójnie do Zespołu 
Szkół z siedzibą w Zbójnie, zwanego dalej zespołem.

§ 2. W skład zespołu będą wchodzić:

1) Publiczne Gimnazjum w Zbójnie;

2) Szkoła Podstawowa w Zbójnie;

3) Publiczne Przedszkole w Zbójnie, zwane dalej szkołami.

§ 3. Obwód zespołu obejmować będzie obwody szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 4. 1. Zespół przejmie wszystkie należności i zobowiązania włączanej szkoły.

2. Mienie ruchome włączanej szkoły stanie się w całości mieniem zespołu.

3. Mienie nieruchome znajdujące się w trwałym zarządzie włączanej szkoły przejmie w całości w trwały zarząd 
zespół.

4. Pracownicy włączanej szkoły staną się pracownikami zespołu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz
wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały.

Gimnazjum Publiczne w Zbójnie oraz Zespół Szkół w Zbójnie funkcjonują jako odrębne jednostki
budżetowe. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole.

Budynki ww. szkół są ze sobą połączone. Nieruchomości gruntowe na których są zlokalizowane oraz
towarzysząca im infrastruktura sportowo-rekreacyjna, tj. boiska sportowe, plac zabaw oraz sala gimnastyczna,
znajdują się w trwałym zarządzie gimnazjum.

Każda z ww. szkół posiada odrębny budżet i co za tym idzie konieczność prowadzenia odrębnej księgowości,
sprawozdawczości, rozliczeń, między innymi z urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych.

Celem przyjęcia uchwały jest zracjonalizowanie organizacji oraz kosztów ponoszonych przez gminę na
funkcjonowanie ww. szkół.

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz charakterystykę
przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków
finansowych.

Po przyjęciu uchwały gimnazjum zostanie włączone do zespołu i będzie funkcjonować w jego strukturze
obok szkoły podstawowej i przedszkola. Mienie ruchome gimnazjum stanie się w całości mieniem zespołu.
Mienie nieruchome znajdujące się w trwałym zarządzie gimnazjum przejmie w całości w trwały zarząd zespół.
Pracownicy gimnazjum staną się pracownikami zespołu.

Przewiduje się, że uchwała przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminę na funkcjonowanie
ww. szkół, między innymi na etacie dyrektora, lepszym wykorzystaniu zasobów kadrowych oraz sprzętu i
infrastruktury.

3. Wskazanie źródła pokrycia wydatków związanych z przyjęciem uchwały, jeżeli jej przyjęcie pociąga za
sobą skutki finansowe dla budżetu gminy.

Uchwała nie spowoduje wzrostu wydatków z budżetu gminy.

4. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Uchwała, po jej przyjęciu, zostanie przesłana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w celu wydania
opinii o zamiarze włączenia Gimnazjum Publicznego w Zbójnie do Zespołu Szkół w Zbójnie.

Ponadto o ww. zamiarze zostaną poinformowani rodzice uczniów uczęszczających do gimnazjum oraz
zespołu w tym również rady pedagogiczne ww. szkół.
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