
PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia ……….….. 2019 r. 

 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. 

poz. 506), art. 127 ust. 2, art. 223, art. 257 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późno zm.), art. 12 ust. I pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 września 2019 r. stwierdza się zakończenie działalności Gimnazjum  

im Józefa Chełmońskiego w Józefinie. 

 

§ 2. Czynności związane z zakończeniem działalności Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie 

należy przeprowadzić do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

§ 3. Mienie Gimnazjum im Józefa Chełmońskiego w Józefinie, przechodzi z dniem 1 września 2019 r.  

na rzecz Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

 

§ 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Gimnazjum  

im Józefa Chełmońskiego w Józefinie będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których to Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy,  

będzie naliczany w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

 

§ 5. Należności i zobowiązania Gimnazjum im Józefa Chełmońskiego w Józefinie, z dniem  

1 września 2019 r., przejmuje Urząd Gminy Żabia Wola. 

 

§ 6. Dokumentację Gimnazjum im Józefa Chełmońskiego w Józefinie przekazuje się organowi 

prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie do 13 września 2019 r. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum 

obowiązek stwierdzenia zakończenia jego działalności w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019 r.  

W związku ze zmianą ustroju szkolnego i likwidacją gimnazjów Rada Gminy Żabia Wola podjęła  

Uchwałę nr 13/XXV/2017 z dnia 28 marca 2017 roku r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. W w/w uchwale  

Rada Gminy Żabia Wola, stwierdza, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego 

w Józefinie zakończy działalność. Zakończenie działalności następuje w trybie, o którym mowa w art. 127 ust. 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (tj. poprzez 

wygaszenie). 

Mienie Gimnazjum zostanie przekazane Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.  

Wszelkie zobowiązania i należności przejmie Urząd Gminy Żabia Wola.  

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego emerytem 

lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego gimnazjum 

było ostatnim miejscem pracy – będzie naliczany w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Józefinie. 

Dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania zostanie przekazana organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny natomiast pozostała do organu prowadzącego. 


