
UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730),  art. 206 ust. 1-3, w związku z art. 212 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzająceustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ,                                 
u c h w a l a s i ę,  c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) treść komórki w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 1 w kolumnie trzeciej tabeli   otrzymuje brzmienie 
„Brzozówka, Szembekowo”;

2) treść komórki w wierszu oznaczonym liczbą porządkową 3 w kolumnie trzeciej tabeli   otrzymuje brzmienie 
„Dobrzejewice, Zawały, Łążynek, Obory, Głogowo”

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Obrowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Wyższy nabór i wysoki rozwój infrastruktury mieszkaniowej w Brzozówce spowodował istotne trudności
lokalowe i organizacyjne w Szkole Podstawowej w Brzozówce już w roku szkolnym 2017/2018 przekraczające
wcześniejsze założenia. Realizując potrzebę właściwego zabezpieczenia funkcjonowania szkoły na następny rok
szkolny 2018/2019 ( z rekrutacją dla uczniów od kl.I), proponuje się zmianę obwodu szkoły poprzez całkowite
wyłączenie z niego miejscowości Głogowo a włączenie tej miejscowości do obwodu Szkoły Podstawowej
w Dobrzejewicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. Zmiana pozwoli w optymalny
sposób wykorzystać zwalniające się pomieszczenia po wygasającym gimnazjum w Dobrzejewicach.

W przypadku dokonywania zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego, stosuje się procedurę właściwą dla jej
uchwalenia ( art.212 ustawy).Uchwała określająca projekt zmian sieci szkół musi uzyskać pozytywną opinię
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz opinie związków zawodowych.

Uchwała Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w której załączniku
Nr 1 dokonuje się zmian, uzyskała pozytywne opinie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz
związków zawodowych.

Wobec tego, chcąc zmienić sieć szkół podstawowych i gimnazjów na lata szkolne 2018-2019, należy podjąć
uchwałę w sprawie projektu zmiany sieci tych szkół, przyjętej uchwałą Nr XXVI/185/2017 Rady Gminy
Obrowo z dnia 29 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego, a następnie podjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVI/185/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego. Biorąc
powyższe pod uwagę wnoszę pod obrady sesji Rady Gminy w Obrowie projekt uchwały uwzględniającej
wskazaną zmianę.
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