
Projekt

z dnia  22 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Kluczbork mienia, 
należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do 

ośmioletnich szkół podstawowych

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 
z późn. zm.), oraz art.223 i 257 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz  uchwałą nr XXXIV/319/17 z dnia 1 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Rada Miejska 
w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Majątek pozostający w zarządzie dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kluczbork 
z dniem włączenia ich do szkół podstawowych t. j. z dniem 1 września przekazany zostaje na cele edukacyjne 
odpowiednio w zarząd:

1) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy przy ul. Szkolnej 10 przekazuje majątek w zarząd Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bogacicy  im. Bohaterów II Brygady Pancernej  przy ul. Szkolnej 10;

2) Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II  w Kluczborku przy ul. Wolności 18 przekazuje majątek 
w zarząd Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka  w Kluczborku przy ul. Wolności 17;

3) Publiczne Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych przy ul. XXX-lecia 
37 przekazuje majątek w zarząd Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. 
Kopernika w Kujakowicach Dolnych przy ul. 1 Maja 27;

4) Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 17a przekazuje majątek 
w zarząd Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater  
w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 17.

§ 2.  Z dniem 1 września 2017 r. mienie ruchome dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Kluczbork przejmują odpowiednio:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej mienie ruchome 
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku mienie ruchome Publicznego 
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych 
mienie ruchome Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku mienie 
ruchome Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku.

§ 3. 1. Z dniem 1 września 2017 r. należności i zobowiązania finansowe dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Kluczbork przejmują odpowiednio:

1) należności i zobowiązania finansowe Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy przejmuje Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej;

2) należności i zobowiązania finansowe Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku 
przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku;
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3) należności i zobowiązania finansowe Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona 
w Kujakowicach Górnych przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. 
Kopernika w Kujakowicach Dolnych;

4) należności i zobowiązania finansowe Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku 
przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater 
w Kluczborku.

2. Przejęcie składników majątkowych, o których mowa w § 1 i §2 ust.1, nastąpi na podstawie 
inwentaryzacji.

§ 4. Z dniem 1 września 2017 r. dokumentację włączanego do szkoły podstawowej gimnazjum, która 
zachowuje praktyczne znaczenie dla potrzeb szkoły oraz dokumentację archiwalną przejmuje odpowiednio:

1) dokumentację Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa                    
w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej;

2) dokumentację Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku przejmuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku;

3) dokumentację Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych przejmuje 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych;

4) dokumentację Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku przejmuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku.

§ 5. 1. Z dniem 1 września 2017 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
dotychczasowego gimnazjum będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających 
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, dla których dotychczasowe gimnazjum było ostatnim miejscem 
pracy, zwanej dalej „uprawnionymi świadczeniobiorcami funduszu”, będzie naliczane odpowiednio poprzez:

1) Publiczną Szkołę Podstawową  w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej dla uprawnionych 
świadczeniobiorców dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy;

2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku dla uprawnionych 
świadczeniobiorców dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku;

3) Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych 
dla uprawnionych świadczeniobiorców dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana 
Dzierżona w Kujakowicach Górnych;

4) Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku dla 
uprawnionych świadczeniobiorców dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja 
w Kluczborku.

2. Wskazani w ust. 1 uprawnieni świadczeniobiorcy funduszu korzystają z usług i świadczeń 
finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i w warunkach ustalonych 
w regulaminie obowiązującym we wskazanej odpowiednio w ust.1 ppkt. 1-4 szkole.

§ 6. Sprawy z zakresu zadań prowadzonych przez gimnazja Gminy Kluczbork wszczęte i niezakończone 
przed dniem 1 września 2017 r. przejmuje odpowiednio:

1) sprawy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy przejmuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. 
Bohaterów II Brygady Pancernej;

2) sprawy Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku przejmuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku;

3) sprawy Publicznego Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych przejmuje 
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych;

4) sprawy Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku przejmuje Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku.
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§ 7. Księgi rachunkowe gimnazjów Gminy Kluczbork włączanych do szkół podstawowych zamyka się 
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczcy Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 1 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31
sierpnia 2019 r.

Dotychczasowe gimnazja zakończą swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. a tym
samym od 1 września 2017r. klasy gimnazjalne będą kontynuować kształcenie w szkołach
podstawowych.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2016 r., poz. 60 ze zm.)
art.257 ust. 1 i 2 nakładają na organ prowadzący dotychczasowe gimnazja konieczność
zapewnienia trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym organ prowadzący może
przekazać infrastrukturę i środki trwałe innej szkole prowadzonej przez ten organ, pod warunkiem,
że będą one wykorzystane na cele edukacyjne. Uchwała Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w
Kluczborku z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, określa dzień zakończenia działalności gimnazjów i dzień
rozpoczęcia działalności 8-letnich szkół podstawowych. Konieczne stało się więc określenie, co
stanie się z majątkiem gimnazjów, kończących swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i w
jakie składniki majątku wyposażyć szkoły przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. W
związku z tym, że zapewnienie właściwych warunków materialnych szkołom jest obowiązkiem
organu prowadzącego, podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne. Natomiast wprowadzenie w
procedowanej uchwale zapisu o przeznaczeniu majątku na cele edukacyjne w szkołach, jest
przesłanką do zachowania trwałości projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W zakresie skutków społecznych i gospodarczych procedowanej uchwały wskazać należy, że
określenie przeznaczenia mienia włączanych jednostek pozwoli na sprawne przeprowadzenie
całego procesu włączenia gimnazjów do szkół podstawowych.Zważając na powyższe zasadnym
staję się więc podjęcie niniejszej uchwały, której zapisy doprecyzują zagadnienia związane z
procesem włączania dotychczasowych gimnazjów do struktur 8-letnich szkół podstawowych.

Dyrektorzy przekształconych szkół podstawowych zapewnią funkcjonowanie skutecznej i

efektywnej kontroli zarządczej, która sprawdza się m. in. do ochrony mienia i zasobów oraz ich

właściwego wykorzystania. Jednostki budżetowe mają bowiem obowiązek gospodarowania swoim

majątkiem w sposób racjonalny i oszczędny, oraz utrzymywania mienia w stanie niepogorszonym,

z uwzględnieniem normalnego zużycia. Procedowana uchwała nie wywołuje skutków

finansowych. W świetle powyższych przepisów podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w

sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjach włączonych do

szkół podstawowych jest uzasadnione.
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