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UCHWAŁA NR VII/38/2019 

RADY GMINY SADOWNE 

z dnia 26 marca 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 39 ust. 5 i 5a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 

1290, 1669 i 2245), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Sadowne, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sadowne, na okres od 1 września 2019 r.                           

Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

§ 3. 

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. 

§ 4. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

 

Konieczność ustalenia planu sieci szkół podstawowych obowiązującego od 1 września 

2019 r. jest wprowadzona art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując 

przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 

1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w 

zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 

31 sierpnia 2019 r. Potwierdza to jednoznacznie art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych 

ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). 

Zobowiązani jesteśmy do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na 

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

które będą obowiązywały od 1 września 2019 r. 

Projektowana sieć publicznych szkół jest zorganizowana w sposób umożliwiający 

wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Szkoły podstawowe są 

szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej oraz funkcjonują w jednym budynku lub 

jego bliskiej lokalizacji. Dotychczasowe obwody szkół podstawowych tj. Szkoły 

Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem oraz Szkoły Podstawowej w 

Grabinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach nie 

uległy zmianie. 

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe projekt 

uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Sadowne został przesłany do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty oraz związków zawodowych w celu wydania opinii. 

 

 


