Projekt
z dnia 15 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Dobrzyniówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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, poz. 949, poz. 2203) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa
w Dobrzyniówce z siedzibą w Dobrzyniówka 40, 16-060 Zabłudów, stała się ośmioletnią Szkołą
Podstawową w Dobrzyniówce z siedzibą w Dobrzyniówka 40, 16-060 Zabłudów.
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce.
§ 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce obejmuje w całości miejscowości: Dobrzyniówka,
Folwarki Małe, Krasne, Słomianka, Teodorowo.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/262/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 listpada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową do dnia 30 listopada
2017 r. w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową.
Uchwała ta stanowi akt założycielski tak przekształconej ośmioletniej szkoły podstawowej.
W dniu 22 listopada 2017 r. Rada Miejska w Zabłudowie podjęła wskazaną uchwałę, jednakże po
przesłaniu uchwały do organu nadzorczego stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku
obwodów szkół i błędnie zakwalifikowaniu uchwały do aktów prawa miejscowego. Wskazane
uchybienia zostały usunięte w przedłożonym projekcie uchwały. Biorąc pod uwagę powyższe
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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