
 

Uchwała Nr LVIII/201/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 

 
w sprawie: zmiany Uchwały 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 2018r. poz.994), art.29 ust. 1 pkt 1  i art. 88 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe 

(Dz.U. nr 2018r. poz. 996 ze zm). 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zmienia się treść § 1 ust. 3 Uchwały 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 w ten sposób, że, otrzymuje on następujące brzmienie                              

„Ustala się siedzibę szkoły dla klas IV-VIII do 31 sierpnia 2020r.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

Marcin Kopitzki 



Uzasadnienie 

Szkoła Podstawowa w Pogórzu z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, jest przepełniona. 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, 

wyznaczyła siedzibę szkoły dla klas IV-VI w budynku byłego Gimnazjum w Kosakowie przy         

ul. Żeromskiego 11, do 31 sierpnia 2018r. Założono, że do tego czasu wybuduje się nowa dużą 

szkołę przy ul Szkolnej 15. Ponieważ tak się nie stało, należy przedłużyć termin o dodatkowe dwa 

lata.   Podejmując zmianę do Uchwały Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 

2015 roku, organ prowadzący zapewnieni bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania                  

i opieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 


