
                                                                                                             

UCHWAŁA NR XXXIII/239/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 13 października 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia  

2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sochocinie  

Nr XXVIII/223/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,  

w związku art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 

poz. 1082 ze zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie zmienionej uchwałą  

Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie, § 1 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. Obwód Szkoły Podstawowej w Smardzewie obejmuje miejscowości: Smardzewo, 

Wierzbówiec, Podsmardzewo.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Sochocin oraz poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sochocin i tablicach informacyjnych Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

       



                                                                                                             

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXXIII/239/2021 

RADY  MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 13 października 2021 r. 

 
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia  

2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie 

 
Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. 2021 

poz. 1082 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 dniu 8 lipca 2021 roku Rada Miejska w Sochocinie uchwalą nr XXVIII/223/2021 z dnia  

8 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. dokonała zmiany granic 

obwodów Szkoły Podstawowej w Smardzewie. 

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę zmieniającą uchwałę  

Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Smardzewie  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Smardzewie, w zakresie określenia zasięgu terytorialnego 

(obwodu). 

 

 

 

      
 

 

 

 


