UCHWAŁA NR XXXII/213/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej
w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1868) 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. 591)), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej
w Chełmży
w ośmioletnią
Szkołę
Podstawową
Nr 4 Specjalną
w Chełmży,
o którym
mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949.

Id: E1BC86DE-5F55-4D38-89AA-7B2A486170F4. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia
szkoła podstawowa specjalna staje się ośmioletnią szkołą podstawową specjalną - o przekształceniach mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. Ustawodawca, mocą art. 117 ust. 4 przywołanej wyżej
ustawy, zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową
sześcioletnią szkołę podstawową specjalną do stwierdzenia w drodze uchwały, jej przekształcenia w ośmioletnią
szkołę podstawową specjalną. Podjęta w tym trybie uchwała, zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), stanowi akt założycielski
ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). Z dniem przekształcenia uczniowie klas I-VI
dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej stają się uczniami odpowiednich klas
ośmioletniej szkoły podstawowej specjalnej. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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