
UCHWAŁA NR 238/XXXVTI/2017 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 162 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni z siedzibą przy ul. Koszarowej 12, 
62-300 Września, w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni z siedzibą 
przy ul. Koszarowej 12, 62-300 Września, o której mowa w art. 18 ust.l pkt 2 lit. c ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

§ 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 we Wrześni wchodzi w skład Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni z siedzibą 
przy ul. Koszarowej 12, 62-300 Września.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR 238/XXXVII/2017 

RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni

Zgodnie z art. 162 ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Przepisy wprowadzające 
ustawę -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 roku 
dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia, o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową 
zasadniczą szkołę zawodową, w terminie do 30 listopada 2017 roku, w drodze uchwały, stwierdza 
jej przekształcenie w branżową szkołę I stopnia.

Uchwała ta stanowi akt założycielski branżowej szkoły I stopnia w rozumieniu przepisów 
ustawy -  Prawo oświatowe, co wynika z art. 162 ust. 3 Przepisów wprowadzających ustawę -  
Prawo oświatowe.

W ww. przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejącej jednostki budżetowej, ale zmiany 
jej formy organizacyjnej w rozumieniu wyłącznie przepisów Prccwa oświatowego i Przepisów 
wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.

Dotychczasowy statut szkoły utrzymuje się w mocy do dnia wejścia w życie statutu 
wydanego na podstawie Prawa oświatowego nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. Ustanowienie 
statutu przekazuje się szkole, co wynika z art. 322 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawę -  

Prawo oświatowe w odesłaniu do art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 Prawa 
oświatowego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


