
  
Uchwała Nr XVIII/125/2012 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 
z dnia 27 stycznia 2012 roku 

 
 
w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. / 
uchwala się, co następuje : 
 

§. 1. 
 
Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012 roku jednostkę budżetową Gminy Nowy Korczyn pod 
nazwą Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie.  
 

§. 2. 
 
Mienie, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmie Urząd Gminy w Nowym 
Korczynie. 
 

§. 3. 
 

1. Czynności likwidacyjne przeprowadzi kierownik jednostki organizacyjnej. 
2. Czynności likwidacyjne obejmują : 

a/ przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu 
środków obrotowych i majątku trwałego, 
b/ zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, 
c/ sporządzenie bilansu zamknięcia. 

3. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 sierpnia 2012r. 
4. Niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym zostaną 

przekazane w dniu 31 sierpnia 2012r. na rachunek budżetu gminy Nowy Korczyn. 
 

§. 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§. 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 
2012r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie 

 
                 
           Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie, jako jednostka  
organizacyjna Gminy, utworzone zostało na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 
28 grudnia 1995 roku. 
   Zadaniem jednostki była obsługa administracyjna i finansowa szkół funkcjonujących 
na terenie gminy oraz obsługa dowozu dzieci do szkół. 
            Mając na uwadze fakt likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach, 
przekazanie dowozu dzieci innemu podmiotowi niż Gmina oraz koszty utrzymania jednostki, 
likwidację Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie należy uznać 
za uzasadnioną.              
   Pracownicy likwidowanej jednostki staną się , na zasadzie porozumienia pracodawców, 
pracownikami placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy i dalej realizować 
będą dotychczasowe zadania. 
             Likwidacja Biura Obsługi Szkół Samorządowych jest jednym z elementów 
konsekwentnie realizowanego na terenie Gminy programu oszczędnościowego.  

 
 
 
 


