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.........................

UCHWAŁA NR XXV/___/2016
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Gniezno pod nazwą  Zespół Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół Gminy Gniezno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Z  dniem  31  grudnia  2016  r.  likwiduje  się  jednostkę  budżetową  –  Zespół  Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół Gminy Gniezno - utworzoną uchwałą Nr 37/IV/99 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 marca 
1999r w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Gniezno.

§ 2. Mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki, z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazuje się na 
rzecz nowoutworzonej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminne Centrum Usług Wspólnych w 
Gnieźnie".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Uzasadnienie

Likwidowany Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Gniezno stanowi jednostkę obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, który został utworzony przez Gminę Gniezno uchwała Nr
37/IV/1999 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 marca 1999r. na podstawie art.5 ust.9 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty i to w brzmieniu przed jego zmianą dokonaną art.11 ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1045).

Zatem po myśli art.48 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, tego typu jednostki jak Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół Gminy Gniezno mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jak do końca
2016 roku.

Tak więc niniejszą uchwałą, z dniem 31 grudnia 2016 roku dokonuje się likwidacji powyższej jednostki
budżetowej Gminy Gniezno na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząadzie
gminnym, a więc na tej samej podstawie, na której oprócz art.5 ust.9 ustawy o systemie oświaty, utworzono
likwidowaną jednostkę, a także na podstawie art.12 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

Wcześniej podjętą na dzisiejszej sesji uchwałą Nr XXV/___/2016 Rady Gminy Gniezno utworzono
jednostkę budżetową Gminy Gniezno pod nazwą „Gminne Centrum Usług Współnych w Gnieźnie", która jako
jednostka obsługująca zapewni szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Gniezno, wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną.

Mienie znajdujące się w zarządzie wyżej opisanej likwidowanej jednostki, z dniem 1 stycznia 2017r.
przekazane zostaje na rzecz wspomnianego „Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie”.

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