
UCHWAŁA NR XXXIII/192/2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli 
z siedzibą w Pogorzeli przy ul. Krobska 19 w Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli z siedzibą          
w Pogorzeli przy ul. Krobska 19. 
 
 
     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. 162 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 59 ze zm.), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1września 2017 roku dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi 
Pogorzelskiej w Pogorzeli z siedzibą ul. Krobska 19, 63-860 Pogorzela w Branżową Szkołę  
I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej  
w Pogorzeli z siedzibą ul. Krobska 19, 63-860 Pogorzela. 
 
§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli z siedzibą      
ul. Krobska 19, 63-860 Pogorzela  w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do UCHWAŁY NR XXXIII/192/2017  
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
 
 
     Zgodnie z art. 162 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem  
1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą  
I stopnia, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe 
     Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową 
zasadniczą szkołę zawodowa, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, 
stwierdza jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia. Uchwała, o której mowa stanowi 
akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo 
oświatowe. 
     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. 
 
     Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
      
 
 


