UCHWAŁA NR XXX/195/2017
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Siedlisku w Branżową Szkołę I Stopnia w Siedlisku

Na podstawie art. 162 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w zw. z art. 88 ust. 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy
Siedlisko uchwala, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Siedlisku w Branżową Szkołę I Stopnia w Siedlisku:
1) nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia w Siedlisku,
2) siedziba szkoły: 67-112 Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 23
§ 2.
Szkoła, o której mowa w § 1, wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa
zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia.
Gmina Siedlisko w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Nowosolskim przyjęła
zadanie z zakresu oświaty polegające na prowadzeniu przez Gminę szkoły ponadgimnazjalnej w
ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku. Ustawodawca, mocą art. 162 ust. 2 powołanej
wyżej ustawy, zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową do stwierdzenia, w drodze uchwały, jej
przekształcenia w branżową szkołę I stopnia.
Podjęta w tym trybie uchwała, zgodnie z art. 162 ust. 3 ww. ustawy, stanowi akt
założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
Stosownie do art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. szkołę lub placówkę publiczną
zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę (ust. 1). 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 (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku
szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej
prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem (ust. 2).

