U C H WAŁA Nr XXII / 123 / 2005
Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 16 marca 2005 roku
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej –Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół w Wilczycach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.
zm.), art. 18 ust.3 pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późn. zm.)
RADA GMINY w WILCZYCACH
uchwala co następuje:
§1
1.Likwiduje się jednostkę organizacyjną –Gminny Zespół Obsługi
Szkół w Wilczycach z dniem 31 marca 2005 roku
2.Mienie znajdujące się w użytkowaniu Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół zostanie przekazane do Urzędu Gminy w Wilczycach.
3. Zadania Gminy związane z obsługą administracyjną, finansową i
organizacyjną szkół zostaną włączone w struktury organizacyjne
Urzędu Gminy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/ 123/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia
16 marca 2005 roku w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej –
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Wilczycach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) ,
art. 18 ust.3 pkt 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późn. zm.)
likwiduje się jednostkę organizacyjną – Gminny Zespół Obsługi Szkół
w Wilczycach z dniem 31 marca 2005 roku.
Zadania Gminy związane z obsługą administracyjną, finansową i
organizacyjną szkół zostaną włączone w struktury organizacyjne
Urzędu Gminy.
Konieczność podjęcia uchwały spowodowana jest zapewnieniem
sprawnej obsługi szkół.
Ze względu, że w Gminnym Zespole Obsługi Szkół dotychczas
zatrudnione jest 2 osoby, zapewnienie sprawnej obsługi , w
szczególności finansowej staje się niemożliwe w przypadku
korzystania jednego z pracowników z urlopu, czy też zwolnienia
lekarskiego.
Brak jest możliwości dokonywania operacji finansowych.
Po włączeniu zadań w struktury organizacyjne Urzędu Gminy
zapewnione będą zastępstwa pracowników, czego nie można
zorganizować przy 2 etatowej obsadzie w Gminnym Zespole Obsługi
Szkół.
Zakres realizowanych zadań z kolei nie wymaga zatrudnienia
dodatkowych osób.
Podjęcie powyższej uchwały nie spowoduje dodatkowych kosztów
finansowych dla budżetu gminy.
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