
UCHWAtA NR XIV.84.2019 

Rady Gminy w Baboszewie 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie stwierdzen ia zakonczenia dzialalnosci Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorzijdzie gminnym 

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

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z pMn. zm.l oraz art. 127 ust. 2, art. 223, art. 257 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajijce ustaw~ - Prawo oswiatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z pM. zm.), uchwala si~, co nast~puje: 

§l. 

Stwierdza si~ zakonczenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. dzialalnosci Gimnazjum im. Armii Krajowej 

w Baboszewie z siedzibij przy ul. J. i A. Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo. 

§ 2. 

Mienie (nieruchomosci i majijtek ruchomy), w tym infrastruktura i srodki trwale zakupione w ramach 

projektow wspolfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej, wed lug stanu na dzien zakonczenia 

dzialalnosci Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibij przy ul. J. i A. Brodeckich 6, 09-130 

Baboszewo przejmuje Szkola Podstawowa im. Jozefa Wybickiego z siedzibij przy ul J. i A. Brodeckich 6, 

09-130 Baboszewo. 

§ 3. 

Naleznosci i zobowiqzania wedlug stanu na dzien zakonczenia dzialalnosci Gimnazjum im. Armii 

Krajowej w Baboszewie z siedzibij przy ul. J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo przejmuje Szkola 

Podstawowa im. Jozefa Wybickiego z siedzibij przy ul J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo. 

§ 4. 

Wskazuje si~ Szkol~ Podstawowij im. Jozefa Wybickiego z siedzibq przy ul J. i A. Brodeckich 6, 09-130 

Baboszewo, jako szkol~ w ktorej b~dzie naliczany odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych na 

kazdego nauczyciela Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibij przy ul. J. i A. Brodeckich6, 

09-130 Baboszewo, b~dqcego emerytem lub rencistij oraz nauczyciela pobierajqcego nauczycielskie 

swiadczenie kompensacyjne, ktorego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibij przy 

ul. J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo bylo ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystajq z uslug 

i swiadczen finansowanych z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych na zasadach i warunkach 

usta lonych w regulaminie obowiijzujqcym we wskazanej powyzej szkole. 

§ 5. 

Szkola Podstawowa im . Jozefa Wybickiego z siedzibq przy ul J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo, 

przejmuje srodki pieni~zne, naleznosci i zobowiijzania zakladowego funduszu swiadczen socjalnych 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibq przy ul. J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo. 



§ 6. 

Sztandar likwidowanego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie pozostaje jako eksponat 

w gablocie w budynku Szkoly Podstawowej im. J6zefa Wybickiego z siedzib~ przy 

ul J. i A. Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo z mozliwosci~ wykorzystania podczas uroczystosci 

patriotycznych . 

§ 7. 

Dokumentacj~ zlikwidowanego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie przekazuje si~ organowi 

prowadz~cemu szkot~, z wyj~tkiem dokumentacji przebiegu nauczania, kt6r~ przekazuje si~ organowi 

sprawuj~cemu nadz6r pedagogiczny. 

§ 8. 

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym WOjew6dztwa Mazowieckiego z moc~ 

obowi~zuj~cq od 1 wrzesnia 2019 r. 
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Uzasadnienie 

Art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ - Prawo oswiatowe 
naktada na organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego prowadzqcej dotychczasowe 
Gimnazjum obowiqzek stwierdzenia zakoriczenia jego dziatalnosci w drodze uchwaty do dnia 
30 listopada 2019 r. Zakoriczenie dziatalnosci Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibq 
przy ul. J. i A. Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo nast~puje w trybie, 0 kt6rym mowa wart. 127 ust . 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ - Prawo oswiatowe (tj. poprzez 
wygaszenie). 

W zwiqzku ze zmianq ustroju szko lnego i likwidacjq gimnazj6w konieczne by to dostosowanie sieci szk6t 
do nowego ustroju szkolnego. W dniu 27 lutego 2017 r. zostata podj~ta uchwata nr XXV1/174/2017 
Rady Gminy Baboszewo w sprawie projektu dostosowania sieci szk6t podstawowych i gimnazj6w do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawq - Prawo Oswiatowe, w kt6rej Rada Gminy 
Baboszewo, okreslita nast~pujqcy plan sieci publicznych szk6t podstawowych prowadzonych przez 
Gmin~ Baboszewo na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

W uchwale odniesiono si~ r6wniei do zapis6w: 

1) art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych gdzie okreslono 
przekazanie mienia oraz przej~cie naleinosci i zobowiqzari Gimnazjum im. Armii Krajowej 
w Baboszewie z siedzibq przy ul. J. i A. Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo . 

2) art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw~ - Prawo oswiatowe, gdzie 
wskazano, ie w przypadku zakoriczenia dziatalnosci gimnazjum prowadzonego przez jednostk~ 
samorzqdu terytorialnego w trybie, 0 kt6rym mowa wart. 127 ust. 1 i art. 180 ust. 1, organ prowadzqcy 
gimnazjum jest obowiqzany wskazac innq szkot~, w kt6rej b~dzie naliczany odpis na zaktadowy fundusz 
swiadczeri socjalnych na kaidego nauczyciela gimnazjum b~dqcego emerytem lub rencistq oraz 
nauczyciela pobierajqcego nauczycielskie swiadczenie kompensacyjne, kt6rego gimnazjum by to 
ostatnim miejscem pracy. Osoby te korzystajq z ustug i swiadczeri finansowanych z zaktadowego 
funduszu swiadczeri socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiqzujqcym we 
wskazanej szkole, 

3) art. 172 ust . 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 
gdzie okreslono przekazanie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoty, przekazuje si~ 
organowi sprawujqcemu nadz6r pedagogiczny, w terminie jednego miesiqca od dnia zakoriczenia 
likwidacji. Po zakoriczeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykresleniu. 

W zwiqzku z powyiszym stwierdza si~ zakoriczenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. dziatalnosci Gimnazjum 
im. Armii Krajowej w Baboszewie z siedzibq przy ul. J. i A. Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo i uznaje 
podj~cie przed miotowej uchwaty za zasadne. 
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