
                    PROJEKT 
UCHWAŁA NR …../…../2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia …………….. 2015 r. 

 

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej   
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej 

 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i § 1 ust. 2 i 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) oraz  wniosek 
Rady Szkoły uchwala się, co następuje:  
 
      § 1. 1. Nadaje się imię profesora Kazimierza Michałowskiego Publicznemu Gimnazjum   
w Podkowie Leśnej  wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.  
2. Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu: „Zespół Szkół w Podkowie Leśnej Publiczne 
Gimnazjum im. profesora Kazimierza Michałowskiego”.  
     
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
     
     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
  
  

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 
                   /-/ 
         radca prawny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE   
do projektu uchwały w sprawie nadania imienia  Publicznemu Gimnazjum w Podkowie 

Leśnej  wchodzącego  w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej 
 

 
 
Sprawy związane z nadawaniem imienia reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 ze zm.). 
 
Zgodnie z tym rozporządzeniem szkole imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady 
szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
JeŜeli więc w szkole funkcjonuje rada szkoły, to ona jest uprawniona do złoŜenia takiego 
wniosku do organu prowadzącego.  
 
Uroczystość nadania imienia Publicznemu Gimnazjum planuje się na 14 grudnia 2015 r. 
 
W załączeniu wniosek Rady Szkoły o nadanie imienia profesora Kazimierza Michałowskiego 
Publicznemu Gimnazjum Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. 
 

 

 

Dyrektor Miejskiego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

w Podkowie Leśnej 

/-/ 

Anna Markowicz 

 

 

 

 


