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UCHWAŁA NR 0007.74.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany w statucie Centrum usług Wspólnych w Tuliszkowie
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U z 2018r.
, poz. 994 ze zm.) w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r. , poz. 2077 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W załączniku do Uchwały nr 0007.59.2016r Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 26.10.2016r. §3
otrzymuje brzmienie następujące:”Centrum jako jednostka obsługująca w rozumieniu z art. 10b ustawy
o samorządzie gminnym zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną następującym
jednostkom organizacyjnym Gminy i Miasta Tuliszków, zwanymi dalej: „ jednostkami obsługiwanymi”
1) Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie,
2) Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie,
3) Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. R. Traugutta w Grzymiszewie ,
4) Przedszkolu im K. Puchatka w Tuliszkowie.”
2. Centrum Usług Wspólnych może realizować zadania określone w § 10b ustawy o samorządzie gminnym
na rzecz innych jednostek organizacyjnych w drodze porozumień zawieranych z osobami kierującymi tymi
jednostkami.
3. W pozostałym zakresie załącznik do Uchwały nr 0007.59.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia
26.10.2016r.pozostaje bez zmiany.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
do projektu uchwały miany w statucie Centrum usług Wspólnych w Tuliszkowie
W związku z art. 117 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.60 ) z dniem 1 września 2017r. każda sześcioletnia szkoła podstawowa
działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształciła się w 8 –letnią szkołę podstawową ,
gimnazja uległy likwidacji
z mocy ustawy ( art. 127 wyżej wymienione ustawy) poprzez wygaszanie.
Zespół Szkół w Tuliszkowie im. Powstańców 1863r. w skład którego wchodziło gimnazjum
i szkoła
podstawowa przekształcił się
z mocy wyżej wymienionej ustawy w Szkołę Podstawową im.
Powstańców 1863r.
w Tuliszkowie. Natomiast Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego
w Grzymiszewie działające jako samodzielne włączono w strukturę organizacyjną Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. R. Traugutta w Grzymiszewie
Z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej i nomenklatury wyżej wymienionych placówek
oświatowych należało dokonać zmian w §3 Załącznika do Uchwały nr 0007.59.2016 Rady Miejskiej
w Tuliszkowie z dnia 26.10.2016r., celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
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