
Uchwała  Nr XVII/94/2008 
                                                      Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 2 czerwca 2008 roku 
 

w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę RozdraŜew 
i granic ich obwodów 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591     
z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez  Gminę 
RozdraŜew: 
 

1) Publiczne Gimnazjum w RozdraŜewie  - RozdraŜew ul. Krotoszyńska 42. 
 

Do obwodu Szkoły naleŜą miejscowości: Chwałki, Dąbrowa, Dzielice, Grębów, Henryków, 
Maciejew, RozdraŜew, RozdraŜewek, Trzemeszno, Wolenice. 
 

2) Publiczne Gimnazjum w Nowej Wsi - Nowa Wieś 36 
 

Do obwodu Szkoły naleŜą miejscowości: Budy, Nowa Wieś, Wyki. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 

       Przewodnicząca Rady Gminy  

       mgr Renata Zych - Kordus  

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) do kompetencji rady gminy naleŜy ustalenie planu 
sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę, a takŜe określenie granic ich 
obwodów.  

Rada Gminy RozdraŜew ustaliła plan sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę uchwałą  
z dnia 12 marca 1999 roku Nr V/22/99 w sprawie utworzenia gimnazjów publicznych, 
ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na obszarze Gminy 
RozdraŜew. Z uwagi na zmiany dokonane w cytowanej uchwale, spowodowane 
zaprzestaniem działalności Oddziału Zamiejscowego Publicznego Gimnazjum  
w RozdraŜewie - z siedzibą w Nowej Wsi, a takŜe utworzenie nowego samodzielnego 
Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi konieczne stało się nowe uregulowanie sieci 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę i granic ich obwodów. 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyraziło pozytywną opinię w sprawie ustalenia 
planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę RozdraŜew i granic ich obwodów. 
 

 

 

       Wójt Gminy  

       mgr Mariusz Dymarski   


