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UCHWAŁA Nr XXXII.354.2017 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Złotów, działających w systemie oświaty 

 

          

 Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1) w związku z art.117 ust.1 oraz art. 191 ust.1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60 ze zm.2) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

§ 1. § 1 ust. 3 uchwały Nr XXIII.240.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 

2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Złotów, działających w systemie oświaty otrzymuje brzmienie: 

 „3. Jednostkami obsługiwanymi są:  

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy, 

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej, 

3)  Szkoła Podstawowa w Sławianowie, 

4)  Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie, 

5)  Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2017 r. 

 

 

 

                                                 
1  zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935 
2  zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949. 
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UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXXII.354.2017 

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Złotów, działających w systemie oświaty 

 

 

 W związku z art. 117 ust.1 oraz art.191 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r., zarówno 

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa, jak również zespół publicznych szkół, w skład 

którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe 

gimnazjum, stają się ośmioletnią szkołą podstawową. 

 Podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie z uwagi na zmianę nazw jednostek 

obsługiwanych. 


