
PROJEKT 

UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) i art. 89 ust.1, 3 i 9 

w związku z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2203, poz. 2245) uchwala 

się, co następuje: 

Wyraża się  zamiar zmiany z dniem 1 września 2019 r. obwodu Szkoty Podstawowej 

nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą  97-300 Piotrków Trybunalski, 

ul. Sienkiewicza 8 poprzez wykreślenie ulic: Budki (od Partyzantów do Rolniczej), Sikorskiego 

(strona północna),Wojska Polskiego i dodanie ulicy Budki. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia. 

Wf MINIM 
untilskie90 

INICEPH 

Referatu Edukacji 	pkin; 

Rada w Kr-rrirr'le  Andrzel acrerek 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisem art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 

— Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2245 ) uchwały 	rady gminy podjęte na postawie 

art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  — Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.) w przedmiocie dostosowania sieci 

szkół  podstawowych do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. tracą  mocz dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie 

dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół  podstawowych prowadzonych 

przez gminę  i określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych. W myśl 

art. 82 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do ustalenia planu sieci publicznych szkół  

podstawowych prowadzonych przez gminę  i określenia granic obwodów publicznych 

szkół  podstawowych na okres od dnia 1 września 2019 r. stosuje się  przepisy 

art. 39 ustawy — Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą  zmieniającą. 

Realizacja obowiązku ustalenia planu sieci publicznych szkół  podstawowych 

i określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych wiąże się  z ingerencją  

(zmianami) w aktach założycielskich tychże szkół. Uchwała ma charakter porządkowy. 

Dodano 	nowe ulice i usunięto 	nieistniejące nazwy ulic w obwodzie 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim. 	W orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym utrwalił  się  pogląd, iż  w sprawie dotyczącej zmiany 

jakiegokolwiek elementu aktu założycielskiego szkoły, tj. zmiany typu i rodzaju szkoły, 

jej nazwy i siedziby oraz (w pewnych kategoriach szkół) także zmiany w obwodzie — 

jest przekształceniem szkoły i wymaga — w myśl przepisów art. 89 ust. 1, 3 i 9 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe — podjęcia uchwały zamiarowej 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dodanie lub usunięcie 

ulic w obwodzie szkoły jest ingerencją  w akt założycielski szkoły, dlatego też  wymaga 

przyjęcia procedur prawnych określonych w art. 89 przywołanej wyżej ustawy. 

Uchwała o zamiarze dokonania zmian w akcie założycielskim Szkoły Podstawowej 

nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim jest uchwałą  intencyjną  (celowościową), pozwala 

na rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania 

i uzgadniania stanowisk. 



Organ prowadzący szkołę  jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 

wprowadzenia zmian w akcie założycielskim szkoły, zawiadomić: rodziców uczniów, 

właściwego kuratora oświaty. Szkoła prowadzona przez jednostkę  samorządu 

terytorialnego może dokonać  zmian w akcie założycielskim po uzyskaniu pozytywnej 

opinii kuratora oświaty. 
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