
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie   zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 
2017r. w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017r. poz.730,935) oraz art. 212 w związku z art.210 ust. 1,4  i 5  
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. 
poz. 60,949),  uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale  Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe, na okres  od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Kostromska 
50 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 2 im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul.Kostromska 50 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie 
działalność z dniem 1 września 2017r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej nr 2 im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim rozpocznie się  w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum nr 5 im.Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zakończy działalność z dniem 
31 sierpnia 2017r. ”;

2) w Załączniku nr  1 do uchwały w pkt 1 w kolumnie "Adres siedziby szkoły, adres ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" :

- w miejsce adresu siedziby  szkoły "97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Daniłowskiego 3" wpisuje się adres   
"97-300 Piotrków Trybunalski , ul.Kostromska 50",

- skreśla się  zapis: „Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych 97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Kostromska 50'';

3) w Załączniku nr 3 do uchwały w pkt 1 w kolumnie "Adres siedziby szkoły, adres ewentualnych innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych":

- w miejsce adresu siedziby  szkoły „97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Daniłowskiego 3 ”  wpisuje się adres   
„97-300 Piotrków Trybunalski , ul.Kostromska 50”,

- skreśla się  zapis: „Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul.Kostromska 50 ”.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
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UZASADNIENIE

Podjęta Uchwała Nr XXXIX/497/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 maja 2017r. w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego

ustawą – Prawo oświatowe , na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia

2019r. uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi. Powyższa

uchwała uzyskała również pozytywną opinię Rady OPZZ Województwa Łódzkiego,

Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”. Forum Związków Zawodowych

Zarząd Województwa Łódzkiego poinformował, że nie będzie opiniował ww. uchwały.

Zgodnie z art. 210 ww. ustawy rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora

oświaty, o której mowa w art.208 ust.1,2 i 3 podejmuje uchwałę sprawie zmiany

Uchwały Nr XXXVII/473/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca

2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września

2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
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