UCHWAŁA NR XXXIV/208/2017
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada
2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim
Na podstawie art. 10a pkt 1 i art.10b ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) Rada Gminy Walim uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Walim, §3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu;
b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach."
§ 2. W załączniku do uchwały Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Walim, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie
- "§ 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu, zwany dalej „GZOSz.”, jest jednostką
organizacyjną Gminy Walim, działającą w formie jednostki budżetowej na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1870 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września
poz. 1047 z poźn.zm);

1994 roku

o rachunkowości

(tj.

Dz.U.

z 2016 r.

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 902 z późn.zm.);
5) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
6) niniejszego statutu."
2) § 2.ust.1 otrzymuje brzmienie:
- „§2.1 Terenem działania GZOSz. jest Gmina Walim
2. Siedziba GZOSz. mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich
Noblistów w Walimiu przy ul. Bocznej 8
3. GZOSz. prowadzi działalność na mieniu gminnym, znajdującym się w użytkowaniu
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu przekazanym w trwały
zarząd zarządzeniem Wójta Gminy w drodze decyzji jawnej na podst.art.25 ust.1 o gospodarce
nieruchomościami."
3) §3. otrzymuje brzmienie:
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- "§3.Celem działania GZOSz. jest prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej,
administracyjnej i organizacyjnej, w zakresie określonym w § 5 niniejszego statutu,
następujących jednostek organizacyjnych, zwanych jednostkami obsługiwanymi:
1) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu
2) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu jest jednostką, której zadaniem jest między
innymi prowadzenie obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej jednostek
oświatowych Gminy Walim. W związku z reformą oświaty zachodzi konieczność
uaktualnienia wykazu jednostek obsługiwanych w tym zakresie przez GZOSz. ponieważ
z dniem 1 września 2017 zespół szkół ,w skład którego wchodziła szkoła podstawowa
i gimnazjum stał się z mocy ustawy szkołą podstawową. Mając na uwadze powyższe
należy zaktualizować podstawy prawne działania GZOSz. jak również nazewnictwo
jednostek obsługiwanych w załączniku do uchwały Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Walim
z dnia 29 listopada 2016r poprzez wprowadzenie zmian do § 1,2 i 3. Powyższe uzasadnia
podjęcie niniejszej uchwały.
Sporządziła Urszula Witek
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