
Uchwała Nr VII/37/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 lutego 2015 roku 

 

w sprawie zmiany  Uchwały Nr XIX/32/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie 

określenia obwodów  publicznych  gimnazjów , szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych 

w gminie Kosakowo. 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym 

( Dz.U. 2013, poz. 594 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty ( Dz.U.2004, Nr 256, poz. 2572 zpóżn.zm). 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:  

 

§1 

1. Zmienia się §6 ust. 1  Uchwały Nr XIX/32/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004 r. 

w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów 

przedszkolnych w gminie Kosakowo, który otrzymuje brzmienie: „Obwód szkolny Gimnazjum 

w Kosakowie obejmuje obręb geodezyjny całej gminy Kosakowo.” 

2. Uchyla się: 

1)załącznik nr 4 

 2) §6 ust. 2  

Uchwały Nr XIX/32/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004r. w sprawie określenia 

obwodów publicznych gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w gminie 

Kosakowo. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§3 

Zobowiązuje się Wójta do dokonania zmian w umowie zawartej z gminą Rumia, a zatwierdzonej 

Uchwałą Nr XXIII/7/2000r. Rady Gminy Kosakowo z dnia 15 lutego 2000r. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie od 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 



 

Uzasadnienie 
 

 

 01 września 2014r. w Kosakowie, oddano do użytku na potrzeby uczniów w wieku 

gimnazjalnym, nowoczesny budynek szkolny. Gimnazjum jest przystosowane do nauki dla 350 

uczniów. W związku z powyższym w/w Uchwała zmienia obwód gimnazjum dla uczniów 

mieszkańców sołectw Dębogórza Wybudowania i Kazimierza, którzy  na mocy Uchwały 

Nr XIX/32/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004r. w sprawie określenia obwodu  

publicznych  gimnazjów, szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w gminie 

Kosakowo, należeli do obwodu Gimnazjum Nr 1 w Rumi. Na podstawie zmiany Uchwały 

Nr XIX/32/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 maja 2004r. uczniowie w/w sołectw będą 

należeli do obwodu Gimnazjum w Kosakowie. Zostanie również zmieniona umowa zawarta w 

dniu 12 maja 1999r. z Gminą Rumia w sprawie włączenia miejscowości Dębogórze 

Wybudowanie i Kazimierz do obwodu Gimnazjum nr 1 w Rumi. 

Zgodnie ze zmianą umowy, uczniowie którzy obecnie uczęszczają do Gimnazjum 

Nr 1, będą kontynuować naukę aż do jej ukończenia. Uczniowie obecnych klas VI Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Rumi będą od roku szkolnego 2015/2016 należeć do obwodu Gimnazjum 

w Kosakowie.  

Gmina Rumia zobowiązuje się zapewnić warunki nauki, wychowania i opieki uczniom klas 

II i III z Kazimierza i Dębogórza-Wybudowania w roku szkolnym  2015/2016  na takim 

samym poziomie jak dzieciom z Rumi a uczniom klas III z Kazimierza i Dębogórza-

Wybudowania   w roku szkolnym 2016/2017.  

 

 

 

 


