UCHWAŁA NR XIII/93/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie przekazania mienia będącego w zarządzie Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.), art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach mienie, stanowiące
własność Gminy Pszczółki, będące dotychczas w zarządzie Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach.
§ 2. 1. Wskazuje się Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach, jako szkołę w której
będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na każdego nauczyciela Publicznego
Gimnazjum w Pszczółkach, będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne, którego Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach było ostatnim miejscem pracy.
2. Osoby wymienione w ust. 1 korzystają z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie, obowiązującym w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Pszczółki podjęła uchwałę nr VII/59/19 w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach, a kolejną uchwałą nr
VII/60/19 ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów prowadzonych przez Gminę
Pszczółki. Ustalono sieć publicznych szkół z ośmioletnią Szkołą Podstawową w Pszczółkach, która swoją
siedzibę ma przy ulicy Szkolnej 4 oraz w budynku przy ulicy Pomorskiej 25 - dotychczasowej siedzibie
Publicznego Gimnazjum. Tym samym zasadne jest przekazanie mienia będącego w zarządzie Publicznego
Gimnazjum na rzecz Szkoły Podstawowej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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