
UCHWAŁA Nr XXXI/250/2018 

  Rady Miejskiej w Poniecu 

      z dnia 30 stycznia  2018 roku 

 

w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu. 

 

Na podstawie art. 88 ust. 1 i 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 59 ze zm. ) oraz § 2 ust.1 i 9 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 647 ), na wspólny 

wniosek Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego,  Rada Miejska 

w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1.Zmienia się imię  Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu, z 

siedzibą ul. Szkolna 8, 64-125 Poniec nadając Szkole imię:  podpułkownika doktora Bernarda 

Śliwińskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie   z dniem 1 września 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXI/250/2018  r. Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 stycznia 2018 

r. w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego                        

w Poniecu. 

 

 Proponowana niniejszą uchwałą zmiana imienia Szkoły Podstawowej im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Poniecu na: podpułkownika doktora Bernarda Śliwińskiego                     

od 1 września 2018 r. jest podyktowana wspólnym wnioskiem złożonym przez Radę 

Pedagogiczną, Rade Rodziców i Samorząd Uczniowski w/w placówki. 

  Z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Sucharskiego             

w Poniecu na skutek reformy oświaty stała się ośmioletnią szkołą podstawową, która 

włączyła w swoją strukturę organizacyjną oddziały gimnazjalne oraz budynek po Publicznym 

Gimnazjum , którego patronem był ppłk dr Bernard Śliwiński.  

 We wniosku wskazano , że Bernard Śliwiński był wybitną postacią historyczną,  

urodził się w Poniecu i tu pobierał naukę. Wybór jako patrona  Bernarda Śliwińskiego, będzie 

podkreślał indywidualną tożsamość placówki, wzbogaci szkolne tradycje i obrzędy, 

nawiązywać będzie do historii całego regionu wielkopolskiego, w tym w szczególności do 

miasta  Ponieca. 

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.  


