
UCHWAŁA NR XI/41/19
RADY GMINY CHLEWISKA

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Chlewiskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 127 ust. 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie z dniem 31 sierpnia 2019 r. działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Chlewiskach.

§ 2. 1. Dokumentację Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach przekazuje się organowi 
prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie do 30 września 2019 r.

2. Mienie (nieruchomości i majątek ruchomy) według stanu na dzień zakończenia działalności Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Chlewiskach przejmuje gminna jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach.

§ 3. Należności i zobowiązania według stanu na dzień zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Chlewiskach przejmuje Gmina Chlewiska.

§ 4. 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Chlewiskach, będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne, dla których to Gimnazjum było ostatnim miejscem pracy będzie naliczany przez 
Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach.

2. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach przejmuje środki 
pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Chlewiskach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gnat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 sierpnia 2019 r.

Poz. 9429
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