
UCHWAU Nr 387/XXXV1/2017 
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 30 paidziernika 2017 r. 

zmieniajqca uchwatq w sprawie okreglenia jednostki obstugujqcej i jednostek 
obstugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespotu Obstugi Szkot 
i Przedszkoli w Serocku 

Na podstawie art. 10a pkt 1, art. l ob  ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 pkt 
2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

W uchwale Nr 260/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 wrzegnia 2016 r. w sprawie 
okrejlenia jednostki obstugujqcej i jednostek obstugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock 
oraz zmiany Statutu Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. 
poz. 10174) 5 2 otrzymuje brzmienie: 

,,!j2. Okrejla siq, iz jednostkami obstugiwanymi przez podmiot, o ktorym mowa w § 1 sq: 
1) Samorzqdowe Przedszkole im. Krasnala Hatabaty w Serocku, 
2) Samorzqdowe Przedszkole w Zegrzu, 
3) Szkota Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, 
4) Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Serocku, 
5) Szkota Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, 
6) Zespot Szkolno- Przedszkolny w Woli Kietpiriskiej." 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego z mocq obowiqzujqcq od 1 wrzejnia 2017r. 



Uzasadnienie 
do uchwaty zmieniajqcej uchwatq w sprawie okreilenia jednostki obstugujqcej i jednostek 
obstugiwanych w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany Statutu Zespotu Obstugi Szkbt 
i Przedszkoli w Serocku 

W zwiqzku ze zmianami w systemie oiwiaty wynikajqcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe- Prawo oJwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz 
uchwaty nr 323/XXX1/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkot podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez gminq Miasto 
i Gmina Serock do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawq- Prawo oiwiatowe, na 
okres od dnia 1 wrzeinia 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. istnieje potrzeba dostosowania 
jednostek obstugiwanych przez Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku do stanu 
prawnego obowiqzujqcego od 1 wrzeinia 2017 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktow normatywnych 
i niektorych aktow prawnych istnieje moiliwoSC nadania aktowi normatywnemu wstecznej 
mocy obowiqzujqcej, jezeli zasady demokratycznego panstwa prawnego nie stojq temu na 
przeszkodzie. 

Przedmiotowa uchwata ma jedynie charakter dostosowujqcy i nie narusza zasad 
demokratycznego panstwa prawnego. 


