
UCHWAŁA NR XXXII/227/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Obrowie

Na podstawie art.18ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446,1579 i 1948,z 2017 r.poz.730 i 935 ) oraz art. 191 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – 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., dotychczasowy  Zespół Szkół im. Jana Pawła II z siedzibą 
w Obrowie ul. Szkolna 4, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II i dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, stał się  ośmioletnią Szkołą Podstawową im. 
Jana Pawła II z siedziba w Obrowie ul. Szkolna 4 .

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie obejmuje w całości miejscowości: Obrowo, 
Kawęczyn,Zębówiec, Skrzypkowo.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo.

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

1.Przedmiot regulacji:

Stwierdzenie przez Radę Gminy Obrowo ustawowego faktu przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Obrowie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II i dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Obrowie.

2.Podstawa prawna:

Na podstawie art.191 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo
Oświatowe z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy zespół szkól w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum staje się ośmioletnią szkoła
podstawową, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt.1 ustawy – Prawo Oświatowe, Rada Gminy w Obrowie
prowadząca dotychczasowy zespół szkół w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza
jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę.

3.Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017 r, zespół szkół, w skład którego wchodzi
jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnia
szkoła podstawową. Organy stanowiące jst zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze
uchwały. W związku z powyższym przyjęcie przedstawionego projektu uchwały należy uznać za zasadne.

Skutki finansowe:

Podjęcie uchwał nie powoduje skutków finansowych w budżecie Gminy Obrowo na 2017 r .
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