
UCHWAŁA NR XII/68/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 127 ust. 2 w związku z art. 129 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.2)) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zbójnie 
z siedzibą w Zbójnie 178A włączonego do Szkoły Podstawowej w Zbójnie przekształconej w ośmioletnią 
szkołę podstawową na podstawie uchwały nr XXXVI/235/2017 r. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbójnie wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół w Zbójnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbójnie wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół w Zbójnie.

§ 2. Zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały 
nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w związku z likwidacją ostatnich klas gimnazjum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309 i poz. 1696
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i 2203, z 2018 r. 

poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji

Stwierdzenie zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Zbójnie (klas
gimnazjalnych) Zbójno 178A.

2. Podstawa prawna

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadzający dotychczasowe gimnazjum, w terminie do
30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Zbójnie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Zbójnie na mocy uchwały nr XXX.180.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia
23 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w Zbójnie wchodzącej
w skład Zespołu Szkół w Zbójnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbójnie wchodzącą w skład
Zespołu Szkół w Zbójnie nastąpiło na mocy uchwały nr XXXVI/235/2017 R. z dnia 27 października 2017 r.

W Szkole Podstawowej w Zbójnie, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum w Zbójnie na
podstawie art. 129 ust 8 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w roku szkolnym
2017/2018 i 2018/2019 prowadzone były klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum aż do likwidacji
tych klas tj. do 31 sierpnia 2019 r., kiedy to zakończył się ostatni rok szkolny dla uczniów gimnazjum (klas
III). Zasadne jest, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Gminy Zbójno
potwierdził fakt zakończenia działalności gimnazjum (klas gimnazjalnych), mimo włączenia gimnazjum do
Szkoły Podstawowej. Wynika to z faktu, iż do 31 sierpnia 2019 r. działały w szkole oddziały gimnazjalne
tegoż gimnazjum. Działalność tych klas wygasła z mocy prawa 31 sierpnia 2019 r. Konieczne jest więc
formalne zakończenie ich działalności w trybie art. 127 w/w ustaw tj. w okresie od 1 września do
30 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo oświatowe dokumentację gimnazjum przekazuje się organowi
prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi
nadzoru pedagogicznego, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

W przypadku zakończenia działalności gimnazjum, organ prowadzący, zgodnie z art. 223 w/w ustawy –
Przepisy prowadzące ustawę – Prawo oświatowe wskazuje inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela pobierającego świadczenie
kompensacyjne, którego gimnazjum było ostatnim miejscem pracy. Publiczne Gimnazjum zostało włączone
do Szkoły Podstawowej w Zbójnie, co przesądza o odpisie na fundusz świadczeń socjalnych.

4. Skutki finansowe

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia gimnazjum nie skutkuje finansowo dla budżetu
w roku 2019.
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