
Uchwała Nr XXVIII/225/2017 

Rady Miejskiej w Poniecu 

z dnia 27 października 2017 roku 

 

w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka   

                 Sucharskiego w Poniecu. 

 

 

 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 ) oraz art. 117 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia         

2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej  

Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu . 

 

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu obejmuje 

miejscowości: Czarkowo, Drzewce, Śmiłowo, Miechcin, Poniec, Waszkowo, Janiszewo, 

Zawada, Wydawy, Sarbinowo, Szurkowo,Włostki, Dzięczyna ,Dzięczynka. 

 

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej                  

o nazwie Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu ul. Szkolna 8,  

64-125 Poniec. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXVIII/225/2017 z dnia 27 października 2017 

r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka    

Sucharskiego w Poniecu. 

 

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasową samorządową szkołę podstawową, w skład 

którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa, w terminie do 30 listopada 

2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

  

Wobec powyższego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła 

Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu, ul, Szkolna 8, 64-125 Poniec, staje 

się ośmioletnią szkołą podstawową. Szkoła ta będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa im. 

mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu, ul, Szkolna 8, 64-125 Poniec. 

 

W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu, ul, Szkolna 8, 64-125 Poniec, do której zgodnie  z 

uchwałą nr XXIV /188/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z  dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe włączono Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. 

Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, z siedzibą  ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, będą 

funkcjonowały oddziały gimnazjalne, aż do ich wygaśnięcia tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

W myśl art. 117 ust. 5 ustawy niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły 

Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu, ul, Szkolna 8, 64-125 Poniec,  w 

rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. 

 

Wobec powyższego uzasadnionym jest jej podjęcie. 

 


