
UCHWAŁA NR X/56/2019 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 3 lipca 2019 r. 

 

w sprawie likwidacji Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(Dz. U. 2019 poz. 506) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869) oraz art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w związku  

z uchwałą Nr XXXIII/160/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą                           

Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem. 

§ 2. 

1. Czynności związane z likwidacją jednostki należy przeprowadzić do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

2. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia          29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.), w tym ustalenie 

należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w 

użytkowaniu jednostki budżetowej; 

2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy                               

o rachunkowości na dzień 31 sierpnia 2019 r.; 

3) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej na dzień 31 sierpnia 2019 r.; 

4) zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały  

w Sadownem jest związane umowami cywilnoprawnymi; 

5) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji. 

§ 3. 

1. Mienie likwidowanego Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem, w tym 

infrastruktura i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, przechodzi na rzecz Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w 

Sadownem. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000506
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2. Podstawą przekazania mienia będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej 

jednostki. 

3. Przekazanie mienia nastąpi z dniem 31 sierpnia 2019 r. na podstawie protokołu przekazania. 

 

§ 4. 

1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki z dniem 31 sierpnia 2019 r. przejmuje Urząd 

Gminy Sadowne. 

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Gimnazjum im. bł. Edwarda 

Grzymały w Sadownem według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Sadowne. 

§ 5. 

Dokumentację zlikwidowanej jednostki przejmuje Wójt Gminy Sadowne, za wyjątkiem 

dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Na mocy art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) dotychczasowe gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/160/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Gimnazjum im. bł. 

Edwarda Grzymały z dniem 31 sierpnia 2019 r. zostaje wygaszone. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 7 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy określenie 

przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowego gimnazjum, a także wskazanie 

podmiotu właściwego do przejmowania należności i zapłaty zobowiązań likwidowanej szkoły. Szkoła 

Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem staje się jednostką przejmującą mienie likwidowanej 

jednostki. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy Sadowne. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Uchwała nie rodzi nowych 

skutków finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


