
UCHWAŁA NR XLIV/311/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 127 ust. 2, w związku z art. 129 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Uchwały nr XXXIV/265/2017 Rady 
Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r., poz. 2248) Rada Miejska w Żarowie  uchwala, co 
następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyło działalność Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Żarowie.

§ 2. Majątek, należności i zobowiązania gimnazjum, o którym mowa w § 1 przejmuje Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w Żarowie, do której z dniem 1 września 2017 r. zostało włączone gimnazjum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/265/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r.,
poz. 2248), z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie zostało włączone do Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Na mocy art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz. 60) - „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe
gimnazjum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności"
stosownym jest podjęcie niniejszej uchwały. Natomiast zgodnie z art. 129 ust. 16 Przepisów wprowadzających
ustawę - Prawo oświatowe „(...) a dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień
31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do odpowiednio ośmioletniej szkoły
podstawowej (...).”

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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