
UCHWAŁA Nr XXXV/398/2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia przeznaczenia mienia przekształconego z dniem 1września2017 r. 
Gimnazjum w Wygnanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wygnanowie 

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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), w 

związku z art. 12 ust. 3, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r„ poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, 

poz. 933, poz.935, poz.1089, i poz.1537) oraz art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r„ poz. 60, poz. 949), 

uchwala się, co następuje: 

§1. Majątek pozostający w zarządzie Gimnazjum w Wygnanowie zostaje z dniem 

przekształcenia przekazany na cele edukacyjne w zarząd Szkole Podstawowej w Wygnanowie. 

§2. Należności i zobowiązania Gimnazjum w Wygnanowie przejmuje z dniem przekształcenia 

Szkoła Podstawowa w Wygnanowie. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. 

poczme 

Wiesła 



UZASADNIENIE 

Na podstawie podjętej Uchwały m XXX/356/17 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, Gimnazjum w Wygnano wie zostało przekształcone w szkołę innego typu tj. Szkołę 

Podstawową w Wygnanowie. Dotychczasowe gimnazjum zakończy swoją działalność z dniem 
31 sierpnia 2017 r. a tym samym od 1 września 2017 r. rozpocznie działalność jako szkoła 
podstawowa. W związku z powyższym w myśl art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) organ prowadzący ma obowiązek określić przeznaczenie mienia 
znajdującego się w zarządzie likwidowanej jednostki budżetowej, jak również może 

zdecydować o przyjęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki przez jednostkę 
nowoutworzoną. Niezbędne jest również określenie postepowania z infrastrukturą i środkami 
trwałymi zakupionymi ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej w celu 
zachowania trwałości projektów, bowiem zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w 
przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego gimnazjum organ 
prowadzący gimnazjum powinien zapewnić zachowanie 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 m XXX/356/17 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2017 
r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, określa dzień zakończenia działalności gimnazjów i dzień rozpoczęcia działalności 
nowej szkoły podstawowej. Konieczne stało się więc określenie, co stanie się z majątkiem 
gimnazjum, kończącego swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i w jakie składniki 
majątku wyposażyć szkołę nowopowstałą. W związku z tym, że zapewnienie właściwych 
warunków materialnych szkole jest obowiązkiem organu prowadzącego, podjęcie niniejszej 
uchwały stało się niezbędne dla wyposażenia nowopowstałej szkoły w majątek trwały, 
wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Natomiast wprowadzenie w procedowanej uchwale zapisu 
o przemieszczaniu majątku na cele edukacyjne w szkołach, jest przesłanką do zachowania 
trwałości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakresie skutków 
społecznych i gospodarczych procedowanej uchwały wskazać należy, że określenie 

przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu 
przekształcania gimnazjum. Dyrektor nowopowstałej szkoły zapewni funkcjonowanie 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza 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 w sprawie określenia przeznaczenia mienia po gimnazjum przekształcon w szkołę 

podstawową jest uzasadnione. 


