
UCHWAŁA NR 63 /2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 23 kwietnia 2019r. 

 
 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 

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

(Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art.39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996, poz.1000, poz.1290, poz.1669, poz.2245), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  -  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Od dnia 1 września 2019r. ustala  się  plan sieci oraz określa się granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie, w brzmieniu  
załącznika do niniejszej uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w §1, oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 63/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie 
ustalenia planu sieci  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych  przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
 

Zgodnie z art.39 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U.                      
z 2018r. poz.996 ze zm.) - rada gminy, z uwzględnieniem ust.1 i 2, ustala plan sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy,                            
z zastrzeżeniem art.88 ust.2. W przypadku publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. 
Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 Jednocześnie w świetle ust.5a tego artykułu - w uchwale, o której mowa w ust.5, 
wskazuje się adresy siedzib szkół, o których mowa w ust.5, oraz adresy innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 Obowiązujący aktualnie plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Jastrowie, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 
sierpnia 2019r. wynika z uchwały Nr 375/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 marca 
2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.    
 
 Mając na uwadze powyższe aspekty prawne i faktyczne zasadnym jest podjęcie 
przedkładanej uchwały. 
 
 
 


