
UCHWALA NR VII.44.2019 

INYSLUBICE 

ietnia 2019 roku
z dnia 25 

w sprawie: ustalenia planu sieei publiez yeh szk61 podstawowyeh prowadzonyeh przez , 

Gmin~ Siubiee i okreslenia gJ' nie obwod6w publieznyeh szk61 podstawowyeh, I 
obowi~zuj~eego od dnia 1 wrzesnia 2019 roku, oraz zmiany uehwaly 
Nr XVIII11/2004 Rady Gmin I Siubiee z dnia 29 ezerwea 2004 roku w sprawie 
ustalenia sieei publieznego p~edSZkOla i oddzial6w przedszkolnyeh na terenie 
gminy Siubiee 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z d I ia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (t.j. Dz. 
U. 	z 2018 r. poz. 994 ze zm. 1) oraz art. 39 ut. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z· 2018 r. poz. 996 ze zm.2), uchwala siy, co nastypuje: 

§ 1 

1. Ustala siy plan sieci publicznych szk61 odstawowych prowadzonych przez Gminy Slubice, 
a takze granice obwod6w publicznych szk61 odstawowych prowadzonych przez Gminy Slubice, I 
na okres od 1 wrzesnia 2019 r.: 

1) 	 Szkola Podstawowa 1m. Wladyslaw JagieUy w Piotrk6wku, Piotrk6wek 75, 09-533 
Slubice; 

2) Szkola Podstawowa 1m. Ojea SWi~Lgo Jana Pawla II w Slubieaeh, 09-533 Siubiee, 
ul. Plocka 30; 

3) Szkola Podstawowa w Swiniarach, S 'niary 4,09-533 Slubice. 
2. Ustala siy granice obwod6w publicznych szk61 podstawowych maj~cych siedziby na obszarze 
Gminy Slubice: 

1) Szkola Podstawowa im. Wladyslaw JagieHy w Piotrk6wku - obejmuje miejscowosci: 
Piotrk6wek, Rybaki, Zyck Nowy, Zyc Polski; 

2) 	 Szkola Podstawowa im. Ojca S 'ytego Jana Pawla II w Slubicach - obejmuje 
miejscowosci: Alfons6w, Boilcza, Bu y, Grabowiec, Grzyb6w, Jamno, Laziska, Potok Bialy 
Potok Czarny, Slubice (ul. 10 ~ietnia, ul. Chojaki, ul. G6rna, ul. Krakowska l 
ul. Kwiatowa, ul. Lesna, ul. L~kora, ul. Mazowiecka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, 
ul. Plocka, ul. Polna, ul. Sannic~a, ul. Sloneczna, ul. Spacerowa, ul. Spokojnal 
ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Wislan~, ul. Wojew6dzka, ul. Zielona), Studzieniec, WymyslJ 
Polskie; 

3) 	 Szkola Podstawowa w Swiniarach - obejmuje miejscowosci: Juliszew (w tym ulice' 
Wielkiej Wody, 23 Maja), Leon6, ' Nowosiadlo, Nowy Wi~czemin, Sady, Swini 
Wi~czemin Polski. 

§2 
W § 1 ust. 2 pkt 2 Uchwaly Nr XVII11112004 Rady Gminy Slubice z dnia 29 czerwca 2004 rok 
w sprawie ustalenia sieci publicznego prze1szkola i oddzia16w przedszkolnych na terenie gmin~ 
Slubice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r., N~ 194, poz., 5158 ze zm.) przy miejscowosci Slubicb 
w nawiasie dopisuje siy zwrot "ul. Spokojna' . 

Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 f . poz. 1000, l349, 1432 i 2500 

Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 f. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245 
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§ 3 
Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Slubice. 

§4 
Uchwaly podaje siy do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szk61 podstawowych, 0 kt6rych mowa w § 1, na tablicy ogloszen Urzydu Gminy 

Slubice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Slubice. 
§ 5 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w zycie z dniem 1 wrzesnia 2019 r. 

Slawomir 
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UZASADNIENIE 
Stosownie do zapis6w art. 39 ust. 5 Ii 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oswiatowe, Rada gminy ustala plan sieci pubpcznych szk61 podstawowych prowadzonych przez 
gminy, a takze okresla granice obwod6w Ipublicznych szk61 podstawowych, z wyj'!tkiem 
specjalnych, maj,!cych siedziby na obszarzr gminy, z zastrzezeniem art. 88 ust. 2 Prawa 
oswiatowego. W przypadku publicznych szkdl podstawowych prowadzonych przez inne organy, 
okreSlenie granic ich obwod6w nastypuje Wi ZgOdnieniu z tymi organami. Uchwala rady gminy 
podlega ogloszeniu w wojew6dzkim dzienniku urzydowym. 

W uchwale, 0 kt6rej mowa powyzej, skazuje siy adresy siedzib szk61 oraz adresy innych 
lokalizacji prowadzenia zajyc dydaktlycznych, wychowawczych i opiekuilczych. 

W przedmiotowej uchwale okreslono t lan sieci szk61 podstawowych wraz z ich adresami 
oraz granice obwod6w publicznych szk61 po~stawowych od dnia 1 wrzesnia 2019 roku. KaZda 
szkola bydzie szkol,! 0 pelnej strukturze 0 11 anizacyjnej i bydzie funkcjonowala w odrybnym 
budynku. Okreslaj,!c miejscowosci wchodz,! e w sklad obwod6w poszczeg6lnych szk61 uzyto 
aktualnego brzmienia nazw miejscowosci, a w miejscowosciach, w kt6rych nazwano ulice 
(Juliszew, Slubice) ich nazw. 

Z uwagi na nadanie nazwy nowej u icy w miejscowosci Slubice wprowadzono zmiany 
do uchwaly Rady Gminy Slubice z 29 czenJ a 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznego I 
przedszkola i oddzia16w przedszkolnych a terenie gminy. Zmiana ta dotyczy oddzialu 
przedszkolnego funkcjonuj,!cego przy Szko e Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II 
w Slubicach. 

Podjyta uchwala stanowi prawo miej cowe i zgodnie z art. 39 ust. 8 Prawa oswiatowego 
ustalony w niej plan sieci publicznych szk61 u yskal pozytywn,! opiniy kuratora oswiaty. 


