UCHWALA Nr XXXl244/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniaj~ca uchwal~

Nr XXIXJ238/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Koloz~biu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poin. zm.) w zwi<lzku z §1 ust. 4 zal<lcznika Nr 2 do
rozporz<ldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkol ( Dz.U. Nr 61, poz. 624 z poin.
zm.) uchwala si~, co nast~puje:

§ 1. W uchwaleNr XXIXl238/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
nadania imienia Szkole Podstawowej w

Koloz~biu

wprowadza

si~ nast~puj<lce

zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: ,,§ 1. Z dniem 4 wrzesnia 2014 roku Szkole Podstawowej
w Koloz~biu, Koloz<lb 31, 09-110 Sochocin, nadaje si~ imi~ sw. lana Pawla II, ustalaj<lc
szkoly w nast~puj<lcym brzmieniu: "Szkola Podstawowa
jednoczesnie peln<l nazw~
w Koloz~biu im. sw. lana Pawla II" ".
§2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.

(

Przewo

1

Dari s

CZ<lCr R~dy

~Vczl

•
UZASADNIENIE
do UCHWALY Nr XXXl244/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 25 czenvca 2014 r.
zmieniaj~cejuchwal~

Nr XXIXl238/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Koloz~biu
Zgodnie z § 1 ust. 4zah\.cznika Nr 2 do Rozporz<\.dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutow publicznego przedszkola oraz publicznych
szkol (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z poin. zm.) szkole nadaje imiy organ prowadz<\.cy na wniosek
rady szkoly lub wspolny wniosek rady pedagogicznej, rady rodzicow i samorz<\.du
uczniowskiego
Przy opracowaniu projektu uchwaly w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Kolozybiu wyst'l.Pil nastypuj<\.cy bl<\.d pisarski: w adresie szkoly podano " KoloZ'l.b 39"
a powinno bye" Koloz<\.b 31 "
W zwi<\.Zku z powyzszyrn przedstawiam projekt uchwaly
Nr XXIXl238/20 14 Rady Grniny Sochocin z dnia 28 maja 2014 r.

Przewod

zrniemaj<\.cej

uchwaly

