UCHWAŁA NR X/63/2019
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum
Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się zakończenie działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum
Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.
§ 2. Zakończenie działalności dotychczasowego Gimnazjum, o którym mowa w § 1 niniejszej
uchwały nastąpiło z dniem 31 sierpnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku z reformą oświaty, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), dotychczasowe
gimnazja podlegają wygaszeniu poprzez włączenie w strukturę szkoły innego typu, likwidację lub
przekształcenie w szkołę innego typu.
Publiczne Gimnazjum Specjalne w Stoku Lackim wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, w którym funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa
Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
W związku z tym zasadnym jest stwierdzenie przez Radę Powiatu w Siedlcach wygaśnięcie
Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z mocy prawa, zgodnie z art. 127 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum,
w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego
działalności.
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