
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Samorządowego Zespołu Szkół w Pogorzeli         
z siedzibą w Pogorzeli przy ul. Parkowa 7 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama 
Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą w Pogorzeli przy ul. Parkowa 7 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.)            
w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe                
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.  Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. Samorządowy Zespół  Szkół w Pogorzeli      
z siedzibą ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela                           
z podporządkowanymi jej organizacyjnie Szkołą Filialną w Bułakowie z siedzibą Bułaków 
58, 63-860 Pogorzela,  Szkołą Filialną we Wziąchowie  z siedzibą Wziąchów 26, 63-860 
Pogorzela i Gimnazjum w Pogorzeli z siedzibą ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela stał się 
ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą              
ul.Parkowa 7, 63-860 Pogorzela. 
 
§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje w całości 
miejscowości:  
1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje:  
Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Dobra Pomoc, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, 
Gumienice, Józefów Ochelski, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, 
Nowiny, Ochla, Paradów, Pogorzela, Stawy, Taczanówko, Wziąchów. 
2) Obwód Szkoły Filialnej w Bułakowie obejmuje: Bułaków, Kaczagórka, Międzyborze. 
3) Obwód Szkoły Filialnej we Wziąchowie obejmuje: Małgów, Nowiny, Paradów, Stawy, 
Wziąchów. 
 
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
                                                     
 
 



                                                             UZASADNIENIE 
 

do UCHWAŁY NR XXXIII/191/2017  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 
 
     Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 ze zm.) z dniem 1 września 2017 r. zespół 
publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa z podporządkowanymi organizacyjnie szkołami filialnymi i dotychczasowe 
gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Rada gminy w terminie do 30 listopada 
2017 r., w drodze deklaratoryjnej uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią 
szkołę podstawową. 
     Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu 
przepisów ustawy – Prawo oświatowe (art. 191 ust. 1-3 ustawy przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe). 
     Terminem początkowym podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie jest dzień 1września 
2017 r., co wynika wprost z przepisu art. 191 ust. 1 ustawy. Z tą datą następuje skutek           
w postaci przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową;          
a Rada od tego momentu jest zobowiązana do podjęcia uchwały stwierdzającej powyższe 
przekształcenie.  
    W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Pogorzeli powstałej w wyniku przekształcenia Samorządowego 
Zespołu Szkół w Pogorzeli, będą funkcjonowały klasy dotychczasowego Gimnazjum             
w Pogorzeli, do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ww. ustawy. Organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 
dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności. 
     W przypadku statutów szkół wymienionych powyżej zostały zachowane kompetencje rady 
szkoły i rady pedagogicznej w zakresie przygotowywania i uchwalania statutów. 
     Kwestia imienia szkoły – wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej imię 
wskazuje organ prowadzący spośród imion szkół wchodzących w skład zespołu szkół. 
Z uwagi na historyczne imię Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, 
proponuje się, aby ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Pogorzeli utrzymała dotychczasowe 
imię Adama Mickiewicza. 
     Ww. uchwała nie mieści się w sformułowanym w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.       
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 296 ze zm.) katalogu aktów ogłaszanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jej 
ogłoszenia nie przewiduje żaden przepis szczególny i nie ogłasza się jej urzędowo, ponieważ 
nie ma charakteru aktu prawa miejscowego (rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-
I.4131.1.320.2017.22 Wojewody Wielkopolskiego – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 6 czerwca 2017 r. 
poz. 4274). 
 
     Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
      
 


