
 
 

UCHWAŁA  Nr VIII/63/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

 

z dnia 25  lipca 2019 roku 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Widuchowa 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co 
następuje: 

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

Gminę Widuchowa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Widuchowa, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr VIII/63/2019 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 lipca  2019 r. 

 
 

 
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, a także granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa 
 od dnia 1 września 2019 r. 

 

Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły, adresy 
ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły 

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Szafera 
w Widuchowej 

ul. Barnima III 1  
74-120 Widuchowa 

Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, 
Lubicz, Lubiczyn, Marwice, 
Ognica, Pacholęta, Widuchowa, 
Widuchowa-Stacja, Widuchówko 

Szkoła Podstawowa w Krzywinie ul. Królewiecka 42 
74-121 Krzywin 

Kłodowo, Kiełbice, Krzywin, 
Krzywinek, Pąkowo, Polesiny, 
Rynica,  Wilcze, Żarczyn, 
Żelechowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  do Uchwały Nr VIII/63/2019 
Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 25 lipca 2019 r. 
 

 

Zakończenie kolejnego etapu zmian  w polskim systemie edukacji, pociąga za sobą konieczność 
dostosowania planów sieci szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym celu stosowana jest procedura wynikająca z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w której Rada Gminy podejmuje uchwałę i ustala plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych. 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ww. ustawy ustalenie planu sieci publicznych szkół, następuje po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XIX/220/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego podjęta 

na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe traci 
moc w dniu 31 sierpnia 2019 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  


