
UCHWAW Nr 415/XXXV111/2017 

RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie stwierdzenia przeksztatcenia Zespotu Szk& w Zegrzu w Szkote Podstawowq 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzajqce ustawq - Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z poin.zm.) 
w zwiqzku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oiwiatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z p6in.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 
Stwierdza siq, i e  z dniem 1 wrzeinia 2017r. Zespot Szkot w Zegrzu, z siedzibq przy 

ul. Oficerskiej 3, 05-131 Zegrze, w skiad ktorego wchodziia jedynie dotychczasowa 
szeicioletnia Szkota Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu i dotychczasowe Gimnazjum 
im. K.M. Radziwiita w Zegrzu, stat siq ofmioletniq Szkotq Podstawowq im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu z siedzibq przy ul. Oficerskiej 3,05-131 Zegrze. 

9 2  
Zasieg terytorialny (obwod) szkoty obejmuje: 
-od strony potnocnej; 
ul. Nasielska w granicach miejscowoici Borowa Gora, osiq ul. Warszawskiej oraz osiq granicy 
administracyjnej miejscowoici Jadwisin- Zegrze, 
- od strony wschodniej; 
osiq granicy administracyjnej gmin Serock- Nieporet, 
- od strony potudniowej; 
osiq granicy administracyjnej gmin: Serock -Nieporqt oraz Serock -Wieliszew, 
- od strony zachodniej; 
osiq granicy administracyjnej miejscowoici Skubianka i Jachranka, Dosin - Jachranka, osiq 
ul. Dtugiej w Dosinie, osiq granicy administracyjnej miejscowofci Skubianka- Borowa Gora. 
Do obwodu szkoty naleiq miejscowoici: 
Zegrze, Skubianka we wskazanym obrqbie, Dosin, Borowa Gora poza obszarem w obrqbie 
ulic: Nasielska, Dtuga, Warszawska oraz ulica Nasielska. 

9 3  
Niniejsza uchwata stanowi akt zaioiycielski szkoty podstawowej, o ktorej mowa w 9 1. 

9 4  
Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5 
Uchwaia wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z zaioieniami reformy edukacji, z dniem 1 wrzejnia 2017r. dotychczasowa 
szeicioletnia szkota podstawowa staje siq oimioletniq szkotq podstawowq, natomiast zespoi 
publicznych szkoi, w skiad ktorego wchodzi jedynie dotychczasowa szejcioletnia szkota 
podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, z mocy ustawy staje siq ojmioletniq szkoiq 
podstawowq. Organy stanowiqce jednostki samorzqdu terytorialnego zobowiqzane sq do 
stwierdzenia tego przeksztaicenia w drodze uchwaiy. 

W zwiqzku z powyiszym przyjqcie przedstawionego projektu uchwaiy nalezy uznaC za 
zasadne. 


