
UCHWAŁA NR XXV/152/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Osieku w ośmioletnią szkołę 
podstawową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875), art. 191 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz § 1 ust. 1, § 21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 649) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół Publicznych w Osieku, w skład którego wchodziła 
sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Kociewskich w Osieku  i Publiczne Gimnazjum 
w Osieku, stała się ośmioletnią Publiczną Szkołą Podstawową im. Partyzantów Kociewskich w Osieku.

2. Siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kociewskich w Osieku jest Osiek, 
ul. Partyzantów Kociewskich 51.

§ 2. 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kociewskich w Osieku obejmuje w całości gminę 
Osiek.

§ 3. 

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kociewskich 
w Osieku.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.,

poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami

do kompetencji rady.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego

wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się

ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej

dotychczasowy zespół publicznych szkół, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały,

stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Uchwała ta, stanowi akt założycielski

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

§ 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określa nazwę szkoły,

natomiast § 21 ust. 7 stanowi, że w przypadkach o których mowa w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe imię wskazuje organ prowadzący szkołę spośród

imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu.
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