
Uchwała nr XI/78/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

w sprawie:  ustalenia planu sieci oraz określenia obwodów  publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze Gminy Kosakowo 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm) po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala się, co następuje: 

§1. 

Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy 

Kosakowo oraz granice obwodów szkół podstawowych obowiązujące od dnia  

1 września 2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika 1 do uchwały. 

§2. 

Uchyla się Uchwałę Nr LVIII/201/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 czerwca 2018r w 

sprawie zamiany 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. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2019r. i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 

2019r. jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonały przekształceń szkół i likwidacji 

gimnazjów oraz ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 01 września 2017 do  

31 sierpnia 2019r.  

Oznacza to, że uchwały podjęte w 2017r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019r.co zostało potwierdzone w  

art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe   i ustawy o systemie 

oświaty oraz innych ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz. 2245). W konsekwencji wyżej wymienionych 

przepisów samorządy prowadzące zadania gminne, zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, 

które będą obowiązywały od 1 września 2019r.  

Zgodnie z art. 39 ust 6 ustawy Prawo oświatowe , rada gminy podejmując uchwałę dąży do tego, 

aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonowały w jednym 

budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Spełnienie tych warunków ocenia Kurator Oświaty w ramach 

opiniowania ww. uchwały. 

W zakresie drogi dziecka z domu do szkoły  przedstawiona sieć szkół podstawowych oraz ich 

obwody spełniają założenia art. 39 ust 2 . 

 

 

 

 

 

 


