Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki
budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r.
poz. 730 i 935), art. 12 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984,2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935,
1089 i 1537) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2017 roku tworzy się gminną jednostkę organizacyjną ”, działającą
w formie jednostki budżetowej o nazwie „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Śląskich w Zębowicach.
§ 2. Wyposaża się Publiczną Szkołę Podstawową w nieruchomości zabudowane położone
przy ul. Oleskiej 27 a i ul. Oleskiej 10.
§ 3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej zostanie określony w odrębnym trybie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Na podstawie wymienionych przepisów o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
Rady Gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Natomiast na
podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego. Tworząc jednostkę budżetową, nadaje się jej statut oraz określa
mienie przekazywane tej jednostce.
W związku z art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. Zespół Gimnazjalno- Szkolny z mocy
ustawy przekształcony zostanie w Publiczną Szkołę Podstawową, a organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze
uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową i nada mu wtedy
statut. Uchwała ta stanowić będzie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w
rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.
Opracowała Teresa Czaja

