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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII.92.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 601) ) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245)Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum w Białej.

§ 2. Zakończenie działalności gimnazjum, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały nastąpiło z dniem 
31sierpnia 2019 r.

§ 3. Należności i zobowiązania oraz mienie Publicznego Gimnazjum w Białej zostały przejęte przez Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Białej.

§ 4. Przejęcie, o którym mowa w § 3 nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany 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

W związku z przeprowadzeniem reformy oświaty, mającej na celu wygaszanie gimnazjów i powrót do
ośmioklasowej szkoły podstawowej ustawodawca zobowiązał organy prowadzące do podjęcia uchwał w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności przez gimnazja.

Uchwałę powyższą należy podjąć w terminie do 30 listopada 2019 r. W przedłożonym projekcie uchwały
zawarta jest dodatkowo informacja dotycząca przejęcia przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Białej należności,
zobowiązań oraz majątku likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Białej.

Biała, 06.08.2019 r.

Opracowała: Jadwiga Małota – Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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