
 

 

UCHWAŁA 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 

  

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

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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) Rada Gminy 

uchwala, co następuje:  

  

 § 1.  Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 

mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr.                       

H. Sucharskiego w Sochocinie, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. , Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 

2017 r.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Sochocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

      

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XXVII/211/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 31 sierpnia 2017r. 

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzającej 

ustawę- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) istnieje potrzeba podjęcia uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr.                    

H. Sucharskiego w Sochocinie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe ( dz. U. z 2017 r. poz. 59. Uchwała stanowi akt założycielski 

ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 

 Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 
  

 

 


