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Projekt przygotowany przez: Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia …………………… 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 

i poz. 2500.) oraz art. 39 ust. 5, 5a i 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 

1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245), po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora 

Oświaty, Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Dmosin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dmosin, od dnia 1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych w publicznych szkołach podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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Załącznik do uchwały Nr …………..  

Rady Gminy Dmosin 

 z dnia ………………….. 2019 r.  

 

 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin 

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, 

adresy innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 

 

1. 

Szkoła Podstawowa  

im. Jana Brzechwy  

w Dmosinie  

 

Dmosin 1C 

95 - 061 Dmosin 
 

 

miejscowości z terenu Gminy 

Dmosin, w tym: 

 

Dmosin, Dmosin Pierwszy, 

Dmosin Drugi, Osiny, 

Szczecin, Nowostawy Dolne, 

Lubowidza, Grodzisk,  

Kraszew Wielki, 

Nagawki, Janów, Kamień, 

Kraszew, Nadolna, 

Nadolna Kolonia, Michałów, 

Teresin, Dąbrowa Mszadelska, 

Kuźmy, Rozdzielna, Wiesiołów, 

Ząbki, Zawady, Kałęczew i Borki 

 

2. 

Szkoła Podstawowa  

w Kołacinie  

 

Kołacin 105A 

95 - 061 Dmosin 

 

 

 

miejscowości z terenu Gminy 

Dmosin, w tym: 

 

Kołacin, Koziołki, Kołacinek, 

Wola Cyrusowa 

i Wola Cyrusowa Kolonia 

 

3 

Szkoła Filialna  

w Woli Cyrusowej 

Szkoły Podstawowej  

w Kołacinie  

 

Wola Cyrusowa 69 

95 - 061 Dmosin 

 

miejscowości z terenu Gminy 

Dmosin, w tym: 

 

Wola Cyrusowa 

i Wola Cyrusowa Kolonia 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów 

 

Reforma ustroju szkolnego wprowadzona przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zobligowała organy stanowiące gmin do 

podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego do nowego ustroju szkolnego. Podjęte uchwały określają sieć szkół w okresie 

przejściowym – tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W uchwałach tych rady gminy 

ustaliły projekty planów sieci szkół, obowiązujące od 1 września 2019 r. Przepisami ustawy z 

22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw dokonano zmian w zakresie ustalania planu sieci szkół, zgodnie z 

którymi ww. uchwały tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Tym samym istnieje konieczność podjęcia nowych uchwał na podstawie art. 39 ust. 5, 

5a i 5b ustawy Prawo oświatowe i ustalenie sieci szkół i obwodów szkolnych od dnia 1 września 

2019 r. 

W stosunku do obecnie obowiązującej uchwały nie wprowadzono zmian. 

Kurator Oświaty w Łodzi pismem z dnia …………………… roku po analizie treści wyżej 

wymienionej uchwały wydał ……………. opinię dotyczącą ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów. Przedłożony 

projekt został również przesłany do zaopiniowania związkom zawodowym oraz podlegał konsultacjom 

społecznym. 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Id: 09541A2E-5676-41A8-9D02-7FE5E38B807C. Projekt Strona 3

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18782709?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(39)ust(5)&cm=DOCUMENT



