
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/188/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

§ 1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec oraz granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Poniec publicznego gimnazjum i klas dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowego 

publicznego gimnazjum i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Poniec, na okres od 

dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu, z siedzibą ul. Szkolna 9, 64-125 

Poniec zostaje włączone do Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu , z siedzibą ul. 

Szkolna 8, 64-125 Poniec, na następujących warunkach: 

1) Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu rozpocznie działalność z dniem 1 września 

2017 r. 

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu rozpocznie się 

w roku szkolnym 2017/2018. 

3) Publiczne Gimnazjum im. ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu zakończy działalność z dniem 

31 sierpnia 2017 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Jerzy Kusz 
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