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Uchwała Nr V-47/11
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 
153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, 
poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146) 

Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku dokonuje się likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej – 
Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie. 

2. Zadania własne gminy w zakresie działalności bibliotecznej oraz działalności kulturalno-sportowej 
będą realizowane przez następujące jednostki, utworzone na podstawie odrębnych uchwał, 

1)samorządową instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Baborowie; 

2)samorządową instytucję Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie. 

3. Zadania w zakresie prowadzenia działalności ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Baborów będą realizowane w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baborowie. 

§ 2. 1. Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej, w tym środki finansowe 
pozostające na rachunku bankowym w dniu jej likwidacji, oraz mienie pozostałe po likwidacji jednostki, 
związane z: 

1)działalnością biblioteczną przejmuje samorządowa instytucja Kultury –Gminna Biblioteka Publiczna, 
utworzona na podstawie odrębnej uchwały i będąca kontynuatorem działalności prowadzonej dotychczas 
w tym zakresie przez likwidowaną jednostkę; 

2)działalnością kulturalno-sportową przejmuje samorządowa instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury 
w Baborowie, utworzona na podstawie odrębnej uchwały i będąca kontynuatorem działalności 
prowadzonej dotychczas w tym zakresie przez likwidowaną jednostkę; 

3)działalności ekonomiczno-administracyjnej i finansowo- księgowej przejmuje Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Baborowie będący kontynuatorem działalności prowadzonej dotychczas w tym zakresie 
przez likwidowaną jednostkę. 

2. Pracownicy zatrudnieni w GZOKiS, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy stają się pracownikami 
samorządowych instytucji kultury, wyszczególnionych w § 1 ust. 2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Krystian Dolipski


