
Uchwała Nr XIII/57/2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 

 
w sprawie: ustalenia siedziby oddziałów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. kadm. 

Xawerego Czernickiego w Pogórzu oraz miejsc prowadzenia działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej.  

 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2013r. poz. 594), art.5c pkt1 i art. 58 ust 1 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 

2004r. nr 256, poz.2572 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

1. Ustala się siedzibę Szkoły Podstawowej im Xawerego Czernickiego w Pogórzu pod 

adresem: Pogórze ul. Szkolna 15. 

2. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 Szkoła Podstawowa im Xawerego Czernickiego 

w Pogórzu prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą w obiektach 

szkolnych mieszczących się pod adresem:  

a) Pogórze ul. Szkolna 15  dla oddziałów I-III 

b) Kosakowo ul. Żeromskiego 11  dla oddziałów klas IV-VI 

3. Ustala się siedzibę szkoły dla klas IV-VI do 31 sierpnia 2018r. 

4. Zmiana siedziby dla oddziałów klas IV-VI, nie powoduje zmiany obwodu szkoły. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu jest szkoła przepełnioną.  W stosunku do roku 2014/2015 

liczba oddziałów klas pierwszych zwiększy się o 2. Łącznie przewiduje się utworzenie 

5 oddziałów klas pierwszych. Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki  projektuje się zmianę siedziby szkoły dla klas IV-VI.  

Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje organu 

prowadzącego polegające na zapewnieniu warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki należą do niego, jako organu 

wykonawczego gminy (art. 26 i 30 ustawy z 6 marca 1990 r o samorządzie gminnym ). 

 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu została założona na podstawie orzeczenia 

organizacyjnego z dnia 31 marca 1983 r.  Na mocy art. 106 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz.425 ze zm), w dniu 20.12.1995r. uzyskała status 

publicznej szkoły podstawowej. W  orzeczeniu organizacyjnym, który stanowi akt założycielski, 

nie wskazano siedziby Szkoły Podstawowej w Pogórzu.  W związku z powyższym Rada Gminy 

Kosakowo  nie może dokonać zmiany treści wspomnianego aktu założycielskiego w kwestii 

zmiany siedziby szkoły, lecz powinna podjąć nowa uchwałę w zakresie zmiany siedziby 

oddziałów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu.  

 

 

 

 

 

 

 


