
Projekt Nr …………………… 

z dnia 24 maja 2018 r. 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie nadania 

statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach 

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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach nadanego Uchwałą 

nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 otrzymuje brzmienie: 

“Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łubnianach, zwany dalej „Zespołem” działa w 

szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

2) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

5) ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych; 

6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe; 

7) niniejszego statutu”. 

2. §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Zespół obejmuje swym zasięgiem działania obsługę przedszkoli i szkół podstawowych, zwanych dalej 

jednostkami obsługiwanymi.” 

3. W § 8 dodaje się pkt 21 o następującym brzmieniu:  

„naliczanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

Albert Wiench  
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UZASADNIENIE 

 

W wyniku reformy oświaty z dniem 31.08.2017r. zostało zlikwidowane Publiczne Gimnazjum  

w Biadaczu w związku z tym, należy usunąć zapis o obsłudze tej jednostki ze statutu. Wprowadzone zostały dwie 

nowe ustawy: Prawo oświatowe oraz ustawa o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie, których GZEAS 

wykonuje zadania. GZEAS ma przejąć także nowe obowiązki dotyczące naliczania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. 
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