
UCHWALA NR V/46/19
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych s/kol podstawowych prowadzonych przez Gmine^
Ostrowek oraz okreslenia granic obwodow publicznych szkol podstawowych od dnia 1 wrzesnia

2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U.
z2018r . poz. 996, z2017r . poz. 2203, z2018r . poz. !000, 1290, 1669, 2245, z 2 0 l 9 r . poz. 534, 730,
761) w zwiazku z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oswiatowe, ustawy
o systemic oswiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534)
uchwala sic, co nastepuje:

§ 1. Ustala sie plan sieci publicznych szkot podstawowych prowadzonych przez Gmine Ostrowek.
atakze granice obwodow publicznych szkot podstawowych prowadzonych przez Gmin? Ostrowek, na
okres od 1 wrzesnia 2019 r. W/w plan stanowi zatacznik do niniejszej uchwaJy.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 3. Uchwai? podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych
publicznych szkot podstawowych, o ktorych mowa w § 1 oraz na tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy
w Ostrowku.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2019 r. i podlega ogtoszeniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnic^E^cy Rady
Gminy

Andrzej Wbje^oda
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Zaiqcznik do uchwaty Nr V/46/19

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkol podstawowych prowadzonych przez ( in l ine Ostrowek a takze granice obwodow publicznych szkol podstawowych

od dnia 1 wrzesnia 2019 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa szkoty

Szkola Podstawowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Ostrowku
Szkota Podstawowa

im. Tadeusza Kosciuszki w Skrzynnie
Szkota Podstawowa w Janowie

Szkota Podstawowa w Okalewie

Adres i siedziba szkory

Ostrowek 95
98-3 1 1 Ostrowek

Skrzynno 96
98-3 1 1 Ostrowek

Janow 40
98-3 1 1 Ostrowek

Okalew 19
98-311 Ostrowek

Granice obwodu s/koly
od dnia 1 wrzesnia 2019 r.

Bolkow, Gwizdatki. Jackowskie, Kuznica, Rudlice, Ostrowek

D?biec, Dymek, Kopiec, Niemierzyn, Piskornik, Skrzynno,
Wielgie

Janow, Milejow, Olesnica, Wola Rudlicka

Okalew, Nietuszyna

PrzewoditfczflcyRady
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UZASADNIENIE

W zwiqzku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo

oswiatowe, ustawy o systemic oswiaty oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245,

z pozn. zm.) uchwala Rady Gminy Ostrowek Nr XXI/147/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie

dostosowania sieci szkol podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego podjpta zgodnic

z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? - Prawo oswiatowe

(Dz. U. z 2017 poz. 60 z pozn. zm.) w zakresie dotycz^cym ustalenia planu sieci publicznych szkol

podstawowych prowadzonych prze/. Gmine Ostrowek i okreslenia granic obwodow publicznych

szkol podstawowych traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Oznacza to koniecznosc ustalenia sieci

szkot podstawowych na okres od dnia 1 wrzesnia 2019 r. na podstawie art. 39 ust. 5 i 5a ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe.

W projekcie uchwaly, ktora bedzie obowiazywac od dnia 1 wrzesnia 2019 r. wprowadzono

zmiaiK? granic obwodow Szkoly Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Skrzynnie oraz Szkoly

Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowku.

Zmiana w granicach obwodow tych szkol pozwoli na obnizenie kosztow transportu uczniow

do szkol w przypadkach, o ktorych mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oswiatowe, gdy droga ucznia z domu do szkoly, w obwodzie ktorej dziecko mieszka przekracza

odlcglosci 3 km - w przypadku uczniow klas I-IV szkol podstawowych oraz 4 km - w przypadku

uczniow klas V-VIII szk61 podstawowych. Ponadto Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki

w Skrzynnie polozona jest na trasie przejazdu do Szkoly Podstawowej im. rotmistrza Witolda

Pileckiego w Ostrowku.

Zmiana wplynie korzystnie rowniez na liczebnosc klas Szkoty Podstawowej im. rotmistrza

Witolda Pileckiego w Ostrowku oraz ograniczy koniecznosc dzielenia oddzialow tej szkoly.

Plan sieci szkol podstawowych oraz granice obwodow szkol, przewidziane w projekcie

uchwaly, zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty w Lodzi.

Przewodtiidziicvi Radv
/ / ,
(%l\L

Andrzej Iwojvwoda



Zalacznik do uchwaty Nr V/47/19
Rady Gminy Ostrowek

z dnia 13 czerwca 20 J 9 r.

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

1. Analiza wykonania budzetu za I polrocze 2019 r. - sierpien - wrzesien,
2. Analiza poprawnosci realizacji zamowieri publicznych do 30 tys. euro - pazdziernik -

listopad,
3. Kontrola wydatkowania udzielonych dotacji - listopad - grudzien
4. Opiniowanie stawek podatkow i oplat lokalnych oraz projektu bud/etu na 2020 rok.
5. Kontrole dorazne zlecone przez Rade Gminy

Rady

Andrzejfwoda


