Projekt
UCHWAŁA NR
RADY GMlNY TARNOW OPOLSKI
z dnia,..,.......................

r,

zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługiadministracyjnej, finansowej i
organizacyinej dla szkół i placówek, dla których Gmina Tarnów Opolskijest organem prowadzącym

Na podstawie art. 10a pkt 1) oraz art, 1Ob ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Tarnów opolski uchwala, co następuje:

§r,
1. W uchwale NR XXV|/L85{2OI6 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 listopada ż076 r. w sprawie

zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla

których Gmina Tarnów Opolski jest organem prowadzącym,

§ 3 otrzymuje nowe

następujące

brzmienie:

,,§ 3. OkreŚla się jednostki organizacyjne obsługiwane przez Biuro Obsługi OświatySamorządowej
w Tarnowie Opolskim:

1)

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie opolskim,

pod porząd kowana jest organizacyjnie Szkoła Filia lna w Kosorowicach,

której

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich, której podporządkowana jest organizacyjnie

Szkoła Filialna w Przyworach,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle,
4) Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim,

5) Przedszkole Publiczne w Przyworach,
6) Przedszkole Publiczne w Kosorowicach,
7) Przedszkole Publiczne z Oddziałami lntegracyjnymi im, bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie

Opolskim."
2. Pozostałe postanowienia uchwały wskazanej w ust. 1 pozostają bez zmian.

§2,

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

§ 3'

Przewodniczący Rady
Rudolf urban

uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2OI5 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z żOI5r., poz. 1045) wprowadziła nowelizację w zakresie prowadzenia obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych. Z dniem 1stycznia 2OL7 r. art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty(t.j. Oz. U. z żO!5 r., poz. 21,56 z późn. zm.)
przestaje byĆ podstawą prowadzenia wspólnej obsługi i tym samym funkcjonowania Biura Obsługi

OświatySamorządowej w Tarnowie Opolskim. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa

i

organizacyjna oraz z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości może być prowadzona na podstawie
art. 10a-d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2Ot7 r. poz. 1875),
Na podstawie art. ],8 ust. 2 pkt. 1,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Dz. U. z żaL7 r. poz.1875) oraz art. 27O ust. 1,

4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia

ż01,6 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20t7 r. poz. 60) Rada Gminy Tarnów Opolski
ustaliła nową sieć szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski dostosowując sieć
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale zaktualizowano liczbę

oraz nazwy placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w
Tarnowie Opolskim zgodnie z nową siecią szkół.

