UCHWAŁA NR 280/XLIII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r., poz.1868 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 17, art. 88 ust. 1 oraz ust.
7, art. 91 ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 259/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 r. oraz Porozumieniem zawartym z Gminą
Września z dnia 18 kwietnia 2018 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. zakłada się publiczną szkołę podstawową dla dorosłych
pod nazwą „Szkoła Podstawowa dla Dorosłych we Wrześni”.
§ 2. Siedzibą Szkoły Podstawowej dla Dorosłych jest Września, adres: ul. Koszarowa 12,
62-300 Września.
§3.1. Nadaje się statut Szkole Podstawowej dla Dorosłych we Wrześni stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.
2. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
we Wrześni.
§ 4. Włącza się Szkołę Podstawową dla Dorosłych we Wrześni do Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 we Wrześni, ul. Koszarowa 12.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR 280/XLIII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wystąpił z wnioskiem
o utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Rada
Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu 8 lutego 2018 r. pozytywnie ustosunkowała
się do wniosku dyrektora. Zgodnie z art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mogą
zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych,
po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego
typu szkoły jest zadaniem własnym.
Porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły podstawowej
dla dorosłych zostało podpisane 18 kwietnia 2018 r.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

