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z dnia  23 sierpnia 2017 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XXXVIII/___/2017
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia przekazania mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowych zespołów szkolno-
gimnazjalnych, dotychczasowego zespołu szkół i dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gniezno.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9, litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) art.12 ust.3,5,6, i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) w związku z art.117 ust.1, art.129 ust.1 pkt 2, art.191 ust.1 i art.198 ust.1, oraz 
art.257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 
poz.60) uchwala się co następuje:

§ 1. Mienie znajdujące się w zarządzie dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych, w skład którego wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa w Szczytnikach Duchownych, dotychczasowe Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych 
i Przedszkole w Szczytnikach Duchownych, z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekazane na cele edukacyjne 
w zarząd powstałemu w trybie art.198 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) Zespołowi Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach 
Duchownych, w skład którego wchodzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych 
i Przedszkole w Szczytnikach Duchownych.

§ 2. Mienie znajdujące się w zarządzie dotychczasowego Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego 
wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym, 
dotychczasowe Gimnazjum w Jankowie Dolnym i Przedszkole w Jankowie Dolnym, z dniem 1 września 2017 r. 
zostaje przekazane na cele edukacyjne w zarząd powstałemu w trybie art.198 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) Zespołowi Szkół w Jankowie Dolnym, 
w skład którego wchodzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym 
i Przedszkole w Jankowie Dolnym.

§ 3. Mienie znajdujące się w zarządzie dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie, 
w skład którego wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 
1918/19 w Zdziechowie i dotychczasowe Gimnazjum w Zdziechowie, z dniem 1 września 2017 r. zostaje 
przekazane na cele edukacyjne powstałej w trybie art.191 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) ośmioletniej Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

§ 4. Mienie znajdujące się w zarządzie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie, z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekazane na cele edukacyjne 
powstałej w trybie art.117 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz.60) ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej 
w Goślinowie.

§ 5. Mienie znajdujące się w zarządzie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona 
Formanowicza w Modliszewku, z dniem 1 września 2017 r. zostaje przekazane na cele edukacyjne powstałej 
w trybie art.117 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2017 r. poz.60) ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku.
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§ 6. Należności i zobowiązania Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, o którym mowa w §1 z dniem 1 września 
2017r.  przejmuje Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych w skład którego 
wchodzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych i Przedszkole w Szczytnikach 
Duchownych.

§ 7. Należności i zobowiązania Zespołu Szkół, o którym mowa w §2 z dniem 1 września 2017r. przejmuje 
Zespół Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego wchodzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Arkadego 
Fiedlera w Jankowie Dolnym i Przedszkole w Jankowie Dolnym.

§ 8. Należności i zobowiązania Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, o którym mowa w §3 z dniem 1 września 
2017r.  przejmuje ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

§ 9. Należności i zobowiązania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej o której mowa w §4 
z dniem 1 września 2017r.  przejmuje ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi 
Gnieźnieńskiej w Goślinowie.

§ 10. Należności i zobowiązania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej o której mowa w §5 
z dniem 1 września 2017r. przejmuje ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Formanowicza 
w Modliszewku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Gmina Gniezno na swoim terenie do 31 sierpnia 2017 r. prowadzi:

1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych, w skład

którego wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Duchownych,

dotychczasowe Gimnazjum w Szczytnikach Duchownych i Przedszkole w Szczytnikach Duchownych,

2. Zespół Szkół w Jankowie Dolnym, w skład którego wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia Szkoła

Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym, dotychczasowe Gimnazjum w Jankowie Dolnym

i Przedszkole w Jankowie Dolnym,

3. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie, w skład którego wchodzą: dotychczasowa sześcioletnia

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie i dotychczasowe Gimnazjum

w Zdziechowie,

4. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku,

5. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

w Goślinowie.

Na mocy uchwały Nr XXXIV/228/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 marca 2017 r. dotychczasowe

sześcioletnie Szkoły Podstawowe wchodzące w skład Zespołów, o których mowa w pkt 1,2 i 3 zostały w

trybie art.129 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo

oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) z dniem 1 września 2017 roku włączone do ośmioletnich Szkół

Podstawowych.

Zespoły, o których mowa w pkt 1 i 2 nie zostały rozwiązane, a zatem ulegają one przekształceniu w trybie

art. 198 ust.1 wyżej cytowanej ustawy i tym samym z dnie 1 września 2017 r. w Jankowie Dolnym i

Szczytnikach Duchownych będą funkcjonowały Zespoły Szkół, w skład których będą wchodziły

ośmioletnie Szkoły Podstawowe i Przedszkola.

Natomiast dotychczasowy Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie z dniem 1 września 2017r. z mocy

art. 198 ust.1 powyższej ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe, staje się ośmioletnią Szkołą

Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.

Jeśli chodzi o dotychczasowe sześcioletnie Szkoły Podstawowe w Modliszewku i Goślinowie, to z dniem 1

września 2017r. w trybie art.117 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzajace ustawę -

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) stają się one ośmioletnimi Szkołami Podstawowymi.

W związku z powyższym stosownie do postanowień art.12 ust.3,5,6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) organ prowadzący musi określić

przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie dotychczasowych przekształcanych z dniem 1 września

2017 r. w/w Szkół oraz zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań.

Na tle zapisów art.257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2017r. poz.60) przekazywane niniejszą uchwałą mienie w zarząd nowym jednostkom szkolnym na
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cele edukacyjne w tym również zakupione ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej, zapewnia

zachowanie trwałości tych projektów.

W powyższym stanie rzeczy, podjecie niniejszej uchwały stało się konieczne i jest w pełni uzasadnione.
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