
Projekt Nr 

 z dnia ............... 2017 roku

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum
włączonego do innej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r.

oraz zespołu szkół, który z dniem 1 września 2017 r. staje się szkołą podstawową.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 3, 5, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą nr XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:

1) z dniem 1 września 2017 r. mienie, należności i zobowiązania Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. 
Powstańców Śląskich w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kwiatowej 7 przejmuje 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach  z siedzibą w Krapkowicach 
przy ul. Szkolnej 3.

2) z dniem 1 września 2017 r. mienie, należności i zobowiązania Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX lecia 24 przejmuje Publiczna Sportowa 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX 
lecia 24.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 

 

z up. Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf
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UZASADNIENIE

W związku z uchwałą XXVII/323/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, nastąpi
włączenie Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Krapkowicach do Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach. Z dniem 1 września 2017 r., Zespół Szkół
Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach, w skład którego wchodzi Publiczne Sportowe
Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach oraz przekształci się w Publiczną Sportową Szkołą
Podstawową Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

Gmina Krapkowice jako organ prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia
znajdującego się w zarządzie jednostek budżetowych, jak również może zdecydować
o przeznaczeniu należności i zobowiązań włączanego gimnazjum i przekształcanego zespołu szkół.
Uchwała określa termin rozpoczęcia działalności nowych szkół podstawowych na dzień 1 września 2017 r.
Wobec powyższego konieczne jest określenie przeznaczenia majątku oraz należności i zobowiązań
gimnazjum i zespół szkół na dzień 31 sierpnia 2017 r.

W zakresie skutków społecznych i gospodarczych procedowanej uchwały wskazać należy,
że określenie przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań jednostek umożliwi przeprowadzenie procesu
włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej i przekształcenia zespołu szkół w szkołę podstawową.
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.
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