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UCHWAŁA NR 106/XIV/19
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 212/X X V II/17 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie przy ul. Głównej 10

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustaw}' z dnia 5 czerwca 1998 r. o s am orządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 11
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szc:zegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 wTześnia 2017 r. w sprawie przekształcenia
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 wr Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś’
w Józefowie przy ul. Głównej 10, § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Nazwa szkoły, o której mowa
w § 1 brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Józefowie Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewoJln

Uzasadnienie
Uchwałą Nr 212/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 wrześni a 2017 r.
stwierdzono przekształcenie sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalniej Nr 4
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głownej 10
wr ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4. Zgodnie z § 2 tej uchwały, p ełn,a nazwa
szkoły zawierała nazwę ośrodka i nazwę tej szkoły.
Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502),
określiło jednoznacznie, że pełna nazwa szkoły wschodzącej w skład młodzieżowego ośrodka
socjoterapii, zawiera najpierw nazwę szkoły, a następnie nazwę tego ośrodka.
Wobec powyższego, z uwagi na konieczność dostosowania nazwy
do obowiązujących przepisów uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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