UCHWAŁA NR Xl/60/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 30 maja 2019

r.

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej
[› nazwie Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. pkt 2. ust. 3, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 257 ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę * Prawo oświatowe (Dz. U, z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi
zmianami)
1

Rada Miejska Będzina
uchwala:
sierpnia 2019 roku likwiduje się dzialającą w formie jednostki budżetowej gminną
jednostkę organizacyjną onazwie GimnaZjum nr 3im. Henryka Sienkiewicza wBędzinie przy ulicy

51. Z dniem

31

Krakowskiej 14.
5 2.
2.
1)

1.

Czynności zwiazane z likwidocjajednostki nalezy przeprowadzić do dnia

31

sierpnia 2019 roku.

Czynności likwidacyjne obejmuje; w szczególności:

przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
1994 roku o rachunkowości [tekst jednolity Dz. U, z 2019 r. poz. 351), w tym ustalenie
należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwalego znajdującego się
w użytkowaniujednostki budżetowej;
29 września

2) zamknięcie rachunków

dzień

31

bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na

sierpnia 2019 roku;

sierpnia 2019 roku;

3) sporządzenie bilansu zamknięciajednostki budzetowej na dzień

31

4) zgloszenie zmian do podmiotów, z ktorymi Gimnazjum nr
związane umowami cywilnoprawnymi:

im. Henryka

5) Zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów

i

3

Sienkiewicza w Będzinie jest

instytucji.

53. I. Z dniem września 2019 roku mienie zlikwidowanego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
w Będzinie przechodzi na rzecz Szkoly Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla II w Będzinie.
1

2. Środki trwałe ipomoce dydaktyczne. zakupione wramach projektów wspo'lfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, zostaną przekazane do prowadzonych przez Miasto Będzin szkol podstawowych, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
ĘĄ. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela gimnazjum będącego
emerytem lub rencista. nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emerytów
irencistów byłych pracowników niepedagogicznych, dla których Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
w Będzinie bylo ostatnim miejscem pracy„ naliczany będzie w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawla 11
w Będzinie.
5 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Pren'dentowi Miasta Będzina.
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5 6. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznlk do uchwały Nr mma/2019
Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 maja 2019 r.

Środki trwale i pomoce dydaktyczne
zakupione dla Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie
w ramach projektów wspńłflnansowanyeh ze środków Unii Europejskiej

iTp,

Ilość

Nazwa projekiu

Projektor multimedialny
BENQ

]

Wygraj swoją przyszłość

2.

Tablica interaktywna
ACTIVEBOARD 378 PRO

]

3.

Radiomagnetofon lektorski
SONY

2

1.

Id:

Środek trwały/ pomoc

Miejsce przekamnia

dydaktyczna

;

Szkola Podstawowa nr

WND-POKL.09.01.02-24-227/09

Uchwnlnny
00A496D0-CEE444[BZ-B066-03BF2FC6F7IF.

Wygraj swoją przyszłość WNDPOKL„09„OI.02-24-227/09
Wygraj swoją przyszłość

W

8

Będzinie

„ 'SzkoTav

Podstawowa nr 8
w Będzinie
Szkoła Podstawowa nr 8

WND-POKL.09.01,02-24-227/09 w Będzinie
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 39 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku _ Prawo oświatowe w związku z art.
Prawo oświatowe Rada
211 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku — Przepisy wprowadzające ustawę
13
roku
Nr
XXXVII/321/2017
dniu
2017
w sprawie zmiany
uchwalę
czerwca
Miejska Będzina podjęta w
25
roku
dnia
2015
w sprawie przyjęcia planu sieci
marca
uchwaly Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Będzina z
i
prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów

-

września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku plan sieci
prowadzonych przez Miasto Będzin gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w
ośmioletnich szkolach podstawowych. Uchwała ta zostala pozytywnie zaopiniowana przez Śląskiego
Kuratora Oświaty w dniu 29 maja 2017 roku. Konsekwencją reformy systemu edukacji i w/w uchwały Rady
Miejskiej jest wygaszcnie dwóch samodzielnych gimnazjów. m.in. Gimnazjum nr 3 w Będzinie.
W związku z powyższym zachodzi konieczność zlikwidowania jednostki budzetowej o nazwie
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie przy ul. Krakowskiej 14.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) do wylącznej właściwości rady gminy nalezy podejmowanie uchwal w
sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwyklego zarządu, dotyczących: tworzenia,
likwidacji i reorganizacji przedsiebiorstw, zakladow i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wyposażania ich w majątek. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zpóźniejszymi zmianami) jednostki
budzetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą. łączą i likwidują organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego. Stosownie do treści art. 12 ust. 3 M pkt 2 ww. ustawy. likwidując jednostkę
budżetową, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. określa przeznaczenie mienia
znajdującego się w zaradzic tej jednostki. Nalezności izobowiązania likwidowanej gminnej, jednostki
budzetowej przejmuje uiząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.
Podjęcie uchwaly w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki
budzetowej o nazwie Gimnazjum nr 3 im.Henryka Sienkiewicza w Będzinie pozwoli na uregulowanie
kwestii formalno-prawnych poprzez umożliwienie podjęcia czynności związanych zzakonczeniem
dzialalności w/w jednostki budzetowej. W szczególności chodzi o przekazanie mienia szkołom i
przedszkolem prowadzonym przez Miasto Będzin, zamknięcie ksiąg rachunkowych. sporządzenie bilansu
oraz przejęcie należności i zobowiązańjednostki przez Urząd Miejski w Będzinie.
Uchwała Rady Miejskiej Będzina zaklada. do czasu nadania mu nowych funkcji spolecznych,
administrowanie budynkiem przy ul. Krakowskiej 14 przez Szkolę Podstawowa nr 8 im. Jana Pawla [1
w Będzinie,

uwierajaca m.in. obowiązujący w okresie od

1

1

W związku z powyzszym podjecie

uchwalyjcst u7asadnione.
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