
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wąsicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 60 z póź. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59, z póź. zm.), uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 01 września 2017 roku dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Wąsicach z siedzibą w Wąsicach, ul. Główna 16, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wąsicach 
z siedzibą w Wąsicach, ul. Główna 16.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Wąsicach w okresie od 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 
2019 roku obejmuje:

1) Sołectwo Brynica i Brynica – osada wsi Wierzbica Górna,

2) Sołectwo Szum,

3) Sołectwo Wąsice,

4) Sołectwo Wierzchy.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski dla ośmioletniej  Szkoły Podstawowej w Wąsicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Uchwała ma charakter deklaratoryjny. Zgodnie ze zmianami ustroju szkolnego wprowadzonymi ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 roku: przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017
roku, poz. 60, ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017
roku, poz. 59, ze zm.) dotychczasowe sześcioklasowe szkoły podstawowe stają się ośmioklasowymi szkołami
podstawowymi.

Organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 30 listopada
2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały organu stanowiącego.

Id: A77A9A4A-8557-4866-9AD3-8186873EBFB1. Projekt Strona 1




