UCHWAŁA NR XIX/152/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 23 września 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy
w Stanisławowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Stawia się w stan likwidacji z dniem1 października 2016r. jednostkę budżetową pn. Samorządowy
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie, zwany w dalszej treści uchwały „SZOW”.
2. Zakończenie procesu likwidacji nastąpi z dniem 31 grudnia 2016r.
3. Zadania wykonywane dotychczas przez SZOW przejmie Urząd Gminy Stanisławów.
§ 2. 1. Do czasu zakończenia procesu likwidacji SZOW prowadzi dotychczasową działalność.
2. W okresie likwidacji SZOW działa pod nazwą: „Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy
w Stanisławowie - w likwidacji”.
3. Na likwidatora SZOW wyznacza się Dyrektora SZOW Pana Janusza Wieczorka.
§ 3. 1. Mienie pozostałe po likwidacji SZOW przechodzi na własność Gminy Stanisławów.
2. Przekazanie mienia winno nastąpić najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji na podstawie protokołów
zdawczo-odbiorczych.
3. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania publicznoprawne SZOW przejmuje
Urząd Gminy Stanisławów.
§ 4. Do dnia określonego w § 1 ust. 2 powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące
w szczególności:
1) uregulowanie spraw pracowniczych,
2) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o
rachunkowości,
3) zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunków bankowych,
4) sporządzenie bilansu zamknięcia,
5) przekazanie akt osobowych i innych dokumentów do Urzędu Gminy Stanisławów,
6) sporządzenie protokołów stanu majątku wierzytelności, długów,
7) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji,
8) przekazanie pozostałej dokumentacji do archiwum Urzędu Gminy Stanisławów.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2017r. pracownicy likwidowanego SZOW zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i
pomocniczych stają się pracownikami Urzędu Gminy Stanisławów, w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Król
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
i niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 1045) zmieniła art. 10a-10d ustawy
o samorządzie gminnym. Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 w/w ustawy jednostki obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty zmienionej w art. 11, w
brzmieniu dotychczasowym, mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż
przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2016r.
Wprowadzone zmiany w ustawie zakładają usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów
funkcjonowania samorządów poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Likwidacja
SZOW zbiega się więc w czasie z wprowadzoną nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która z
dniem 31 marca 2015 r. nałożyła na organ prowadzący obowiązek wprowadzenia zmian do końca
2016r.
Zmiany organizacyjne funkcjonowania Samorządowego Zespołu OświatowoWychowawczego w Stanisławowie podyktowane są przede wszystkim zmianą w/w przepisów i
wynikającą z tego koniecznością dostosowania jego funkcjonowania do zmian w prawie, jak
również względami organizacyjnymi i jakościowymi pracy. Dodatkowym argumentem jest również
efektywniejsze wykorzystanie posiadanych środków finansowych oraz zasobów kadrowych.
Zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Stanisławów. Organizacyjnie zadania wykonywane
będą przez pracowników, którzy zostaną przejęci z SZOW oraz pracowników Urzędu.
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