
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2017
RADY GMINY BEJSCE

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej 
im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im.Edwarda 

Haruzy w Dobiesławicach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 
i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn.zm.) oraz 
art. 117 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Gminy Bejsce uchwala, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z art. 117 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60) stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej 
Szkoły Podstawowej im.Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice 38, 28-512 Bejsce w ośmioletnią 
Samorządową Szkołę Podstawową im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, Dobiesławice 38,28-512 Bejsce, 
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)

§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017r. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z założeniami reformy edukacji, z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego 
zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. W związku z powyższym przyjęcie 
przedstawionego projektu uchwały należy uznać za zasadne. 

Id: EDZYF-HQZHV-GUIPA-YLXDG-PFRTL. Podpisany Strona 1




