
UCHWAŁA NR XXIX/211/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale o włączeniu Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, 1579, 1948) w zw. z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVI/187/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie włączenia 
Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 
dodaje się ust. 3 o treści: „3.Z dniem 1 września 2017 roku majątek, zobowiązania i należności dotychczasowej 
Szkoły Podstawowej im. gen. Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach wchodzą w skład majątku, zobowiązań 
i należności Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie

Uchwała stanowiąca podstawę wprowadzonych zmian postanowiła o włączeniu dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół, który obecnie obejmuje dwie
jednostki oświatowe tj. Szkołę Podstawową im. Henryka Dąbrowskiego i Liceum Ogólnokształcące im.
Prymaga Kardynała Wyszyńskiego.

Skutkiem włączenia Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół jest przejęcie majątku tej szkoły oraz jej
zobowiązań i należności przez Zespół Szkół.

Celem przejęcia jest zracjonalizowanie organizacji oraz kosztów ponoszonych przez gminę na
funkcjonowanie w.w. szkół. Każda ze szkół posiada odrębny budżet i co za tym idzie konieczność prowadzenia
oddzielnej księgowości, sprawozdawczości, rozliczeń z innymi jednostkami.

Po włączeniu szkoła podstawowa zostanie włączona do zespołu i będzie funkcjonować w jego strukturze a jej
mienie stanie się w całości mieniem zespołu. Uchwała niniejsza nie powoduje wzrostu wydatków z budżetu
gminy.
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