PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXVII/......./2017
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Zalesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) w
związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59 i 949) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła
Podstawowa w Zalesiu z siedzibą w Zalesiu 36, 89-400 Sępólno Krajeńskie, stała się
ośmioletnią Szkołą Podstawową w Zalesiu z siedzibą w Zalesiu 36, 89-400 Sępólno
Krajeńskie.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Zalesiu obejmuje w całości miejscowości: Skarpa,
Teklanowo, Trzciany, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września
2017 r.

PROJEKT

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/...../2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 2017 r.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w art. 117 ust. 1, z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa
przekształca dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową w ośmioletnią szkołę
podstawową. W ust. 4 art. 117 stwierdza, że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do
dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią
szkołę podstawową zgodnie z ust. 1. Zaś w ust. 5 art. 117 stanowi, iż uchwała, o której mowa
w ust. 4, stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów
ustawy - Prawo oświatowe.
Ponadto przywołany art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) stwierdza, iż szkołę lub placówkę publiczną
zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę, zaś w
ust. 2 informuje, że akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek
szkolny, oprócz danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód),
w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do
jej obwodu.
Projekt uchwały uzyskał równą liczbę głosów: za i przeciw - przy jednym wstrzymującym
się, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

