
UCHWAŁA NR XII/124/2019
RADY GMINY LISKÓW

z dnia 28  października  2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Wacława

Blizińskiego w Liskowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 127 ust. 2 i art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalność zakończyło Gimnazjum im. ks.
Wacława Blizińskiego w Liskowie z siedzibą przy ul. ks. Wacława Blizińskiego 44a, 62-850
Lisków.

§ 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Gimnazjum im. ks.
Wacława  Blizińskiego  w  Liskowie  będących  emerytami,  rencistami  lub  nauczycielami
pobierającymi  nauczycielskie  świadczenie  kompensacyjne,  dla których to Gimnazjum było
ostatnim miejscem pracy, będzie naliczany w Szkole Podstawowej w  Strzałkowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                              



UZASADNIENIE

   DO UCHWAŁY NR  XII/124/2019

                                                      RADY GMINY LISKÓW

            z dnia 28 października  2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Wacława
Blizińskiego w Liskowie.

Na mocy art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  60  ze  zm.)  dotychczasowe  gimnazja  ulegają
likwidacji z mocy ustawy. Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Lisków z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, Gimnazjum im. ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie z dniem 31 sierpnia
2019 r. zostaje wygaszone. Obowiązkiem organu prowadzącego dotychczasowe gimnazjum
jest stwierdzenie w drodze uchwały do 30 listopada 2019 roku zakończenia jego działalności.

Zgodnie  z  art.223   w/w  ustawy  organ  prowadzący  gimnazjum  jest  obowiązany
wskazać  inną  szkołę,  w  której  będzie  naliczany  odpis  na  zakładowy  fundusz  świadczeń
socjalnych  na  każdego  nauczyciela  gimnazjum  będącego  emerytem  lub  rencistą  oraz
nauczyciela  pobierającego nauczycielskie  świadczenie  kompensacyjne,  którego gimnazjum
było ostatnim miejscem pracy. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.


