
 
 

Uchwała  Nr  XVII/92/2008 
Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 2 czerwca 2008 roku 
 
 
w sprawie  zmiany uchwały  Nr V/22/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 12 marca 1999 r.        
w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów 
oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy RozdraŜew 
 
 
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ w związku z art. 17 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  /Dz. U. z 2006r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami/ 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale Nr V/22/99 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 12 marca 1999r. w sprawie utworzenia  
gimnazjów publicznych, ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich  obwodów 
na obszarze  Gminy RozdraŜew wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł uchwały Nr V/22/99 otrzymuje brzmienie: „w sprawie utworzenia Gimnazjum 
Publicznego w RozdraŜewie”,   

2) w § 1  ust. 1 skreśla się wyrazy: „z Oddziałem Zamiejscowym w Nowej Wsi”, 
3) uchyla się ust. 2 § 1, 
4) uchyla się załącznik do uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2008r. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  

       mgr Renata Zych - Kordus  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy  z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2006r. 
Nr 672 poz. 329 ze zmianami) Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych                
i gimnazjum tak, aby umoŜliwi ć  wszystkim dzieciom zamieszkującym na terenie gminy 
spełnianie obowiązku szkolnego.  
 
W związku z wdraŜaniem reformy ustroju oświaty, 12 marca 1999r. Rada Gminy RozdraŜew 
postanowiła o utworzeniu na terenie Gminy Publicznego Gimnazjum z Oddziałem 
Zamiejscowym w Nowej Wsi. Utrzymanie Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum podyktowane 
było istniejącymi ówcześnie warunkami lokalowymi i demograficznymi, jednak zgodnie             
z pozwoleniem Kuratora Oświaty oddział musi zakończyć działalność do końca sierpnia      
2008 roku. 
 
Mając na uwadze powyŜsze konieczne stało się dokonanie zmiany uchwały Rady Gminy 
RozdraŜew Nr V/22/99 z dnia 12 marca 1999 r., poprzez skreślenie z niej przestającego istnieć 
Oddziału Zamiejscowego Publicznego Gimnazjum w RozdraŜewie oraz ustalenie odrębną 
uchwałą nowego, aktualnego planu sieci publicznych szkół i granic ich obwodów na obszarze 
Gminy RozdraŜew.  
 
 
 
 

Wójt Gminy  

       mgr Mariusz Dymarski   

 
 


