
 

 

UCHWAŁA NR XLI/371/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 20  lipca 2017 r. 

 
w sprawie przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum 

przekształconego w  szkołę podstawową 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.
1
) oraz art. 12  ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź.zm.
2
) oraz art. 257 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 

(Dz. U z 2017 r., poz.60) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Majątek pozostający w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w 

Karczewie zostaje z dniem przekształcenia przekazany na cele edukacyjne w zarząd 

nowopowstałej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Karczewie. 

 

§ 2.  Z dniem 1 września 2017 r. należności i zobowiązania oraz wszelkie rozrachunki z 

pracownikami, kontrahentami i należności publiczno – prawne Publicznego Gimnazjum, 

przejmuje nowoutworzona jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa 

w Karczewie. 

 

§ 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie  prowadzić będzie gospodarkę finansową 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz dla emerytów i rencistów 

byłego Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie, a środki pieniężne 

znajdujące się na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznym 

Gimnazjum w Karczewie, podlegają wpłacie na nowy rachunek bankowy Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla Szkoły Podstawowej Nr 1  w Karczewie.  

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948; z 2017 r., 

poz. 730; i 935. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 

z 2017 r. poz. 191, 659, 933;  935 i  1089. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie przyjętej Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego oraz Uchwały Nr XXXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 

czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/302/2017 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do 

nowego ustroju szkolnego, Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie ul. F. 

Bielińskiego 7 przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bolesława Prusa w 

Karczewie ul. F. Bielińskiego 7 prowadzoną jako jednostka budżetowa przez Gminę Karczew.  

Dotychczasowe Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa  zakończy swoją działalność 31 

sierpnia 2017 roku a od 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Bolesława Prusa w Karczewie.  

 

W związku z powyższym w myśl  art. 12 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) organ prowadzący ma obowiązek  

określić przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie likwidowanej  jednostki, jak 

również może zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej lub łączonej 

jednostki budżetowej przez  jednostkę nowoutworzoną.  

 

Ze względu na harmonogram reformy oświaty oraz kalendarz roku szkolnego uchwała powinna 

zostać podjęta w miesiącu lipcu br. aby dyrektor szkoły mógł przeprowadzić inwentaryzację 

zdawczo - odbiorczą połączoną ze spisem z natury na dzień 31 sierpnia 2017 roku, natomiast 

służby księgowe sporządzić wymaganą dokumentację bilansową, sprawozdawczą i finansową 

likwidowanych jednostek. 

 

W/w uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego określają dzień zakończenia działalności gimnazjum kończącego swoją 

działalność i dzień rozpoczęcia działalności nowej szkoły podstawowej. Konieczne stało się 

więc określenie co stanie się z majątkiem gimnazjum kończącym swoją działalność z dniem 31 

sierpnia 2017 roku będącym w trwałym zarządzie i w jakie składniki wyposażyć nowopowstałą 

szkołę. W związku z tym, że zapewnienie właściwych warunków materialnych szkołom jest 

obowiązkiem organu prowadzącego, podjęcie niniejszej uchwały stało się niezbędne do 

wyposażenia nowopowstałej szkoły w majątek trwały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. W 

zakresie skutków społecznych i gospodarczych procedowanej uchwały wskazać należy, że 

określenie przeznaczenia mienia likwidowanej jednostki pozwoli na sprawne przeprowadzenie 

procesu przekształcenia gimnazjum. Dyrektor nowopowstałej szkoły zapewni funkcjonowanie 

skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, która sprowadza się miedzy innymi do ochrony 

mienia i zasobów oraz ich właściwego wykorzystania. 

 

W świetle powyższych przepisów oraz wobec braku szczególnych regulacji w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe podjęcie uchwały w 

sprawie przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconego w szkołę 

podstawową jest uzasadnione. 

 

 

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 


