UCHWAŁA NR XXX/261/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różynach
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), art.117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa
w Różynach, z siedzibą w Różynach przy ul. Kościelnej 2, 83-031 Łęgowo, stała się ośmioletnią Szkołą
Podstawową w Różynach, o strukturze organizacyjnej klas I-III, z siedzibą w Różynach przy ul. Kościelnej 2, 83031 Łęgowo.
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Różynach obejmuje teren wsi Różyny i Kleszczewko.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej w Różynach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE

Art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.) nakłada obowiązek podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z ust. 5 ww.
ustawy uchwała stanowi Akt założycielski w rozumieniu art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 322 ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe oraz art. 72 ustawy Prawo Oświatowe w zaistniałej sytuacji uchwalenie statutu
należy do właściwości rady pedagogicznej szkoły. W związku z powyższym należy podjąć przedmiotową
uchwałę.
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