
UCHWAŁA NR XIV/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków  
w Świebodzicach

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 późn. zm.) oraz art. 127 ust. 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), art 12 ust. 1 pkt. 2, 
ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność Publicznego Gimnazjum 
nr 1 im. Sybiraków z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice.

§ 2. Mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) oraz należności i zobowiąznia według stanu na dzień 
zakończenia działalności  Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków z siedzibą przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice przejmuje Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice.

§ 3. Wskazuje się  Szkołę Podstawową nr 1 z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-
160 Świebodzice, jako szkołę w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych na każdego nauczyciela, będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela  pobierającego 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków  
w Świebodzicach było ostatnim miejsce pracy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe gimnazjum stwierdza jego zakończenie
działalności w drodze uchwały w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 następuje w trybie o którym mowa
w art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe tj. poprzez wygaszenie -
'' z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum", o czym mówi również zapis uchwały nr XXXI/217/2017 z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego.

W związku z powyższym stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28,
58-160 Świebodzice .

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.
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