
UCHWAŁA NR VIII/61/2019
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 25 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej  im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. 

Sucharskiego w Sochocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.  
506) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Prawo Oświatowe 
( Dz. U. z 2017 r. poz.60) w związku z art.88 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( 
Dz. U. z 2018 r poz.996 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową                                  im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie § 1 otrzymuje 
brzmienie;

 „ § 1.1 Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 
Sucharskiego w Sochocinie, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sochocinie 
im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin .”

 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie obejmuje miejscowości:  
Baraki, Biele, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gromadzyn, Gutarzewo, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, 
Koliszewo, Kondrajec, Kuchary Żydowskie, Kuchary Królewskie, Milewo, Rzy, Sochocin, Wycinki. Żelechy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE do UCHWAŁY Nr VIII/61/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019r.    
zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  
im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie  
Zgodnie z art.117 ust.1,4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo 
oświatowe: dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową a organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnia szkołę podstawową, 
w drodze  uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę  podstawową. Uchwała ta stanowi akt 
założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. Natomiast 
zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) „ 1. 
Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę 
i siedzibę. 2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych 
wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny ( obwód), w szczególności nazwy miejscowości 
należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjne szkoły 
filialne…”. W związku z powyższym zachodzi konieczność uszczegółowienia uchwały stanowiącej akt 
założycielski Szkoły Podstawowej  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie  .     Mając na uwadze powyższe, 
podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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