UCHWAŁA NR IX/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lwówek,
a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty w Poznaniu, Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2019 r. na terenie Gminy Lwówek plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także określa granice obwodów tych szkół:

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby
szkoły,

Adres ewentualnych
innych lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

Projekt granic
obwodu szkoły od
dnia 1 września
2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa im.
Emilii Sczanieckiej
w Lwówku

ul. Szkolna 4
64-310 Lwówek

ul. Gimnazjalna 1,
64-310 Lwówek

2.

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkoły
i Przedszkola im. Jana Pawła
II w Brodach
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkoły
Podstawowej im. Bronisława
Malinowskiego
i Przedszkola
„KRYSTYNKA”
w Chmielinku
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
im. Emilii Sczanieckiej
w Pakosławiu
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
im. Powstańców Wlkp.
w Posadowie
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkoły
Podstawowej i Przedszkola
im. Kornela

Brody 1
64-310 Lwówek

------------

miasto Lwówek,
miejscowości:
Grońsko, Krzywy
Las, Józefowo,
Mokre Ogrody,
Pawłówek
miejscowości: Brody,
Marszewo, Bródki
i Zygmuntowo

Chmielinko 55
64-310 Lwówek

------------

miejscowości:
Chmielinko, Lipka
Wielka,
Władysławowo

Pakosław 152
64-310 Lwówek

------------

miejscowość
Pakosław

Posadowo 30
64-310 Lwówek

------------

miejscowości: Konin,
Posadowo,
Posadówek,
Zgierzynka

Zębowo,
ul. Długa 1,
64-310 Lwówek

------------

miejscowości:
Komorowice,
Grudzianka,
Komorowo, Linie,

3.

4.

5.

6.
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Makuszyńskiego w Zębowie

Wymyślanka,
Zębowo, Tarnowiec

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/53/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 maja 2019 r.
W związku z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 poz. 2245) – uchwały organów
stanowiących gmin podjęte w 2017 roku na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r.
poz. 2245) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
– tracą z dniem 31 sierpnia 2019 roku swoją moc w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych. Zatem gmina stoi przed koniecznością zaplanowania nowej sieci publicznych szkół
podstawowych i określenia granic obwodów tych szkół.. Powyższe należy dokonać na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 996 z późn.
zm.).
Planowana od 1 września 2019 r. sieć publicznych szkół podstawowych w gminie Lwówek oparta jest na
funkcjonujących dotychczas placówkach oświatowych. Szkoły zlokalizowane są w pięciu największych
miejscowościach gminy, tj. w Lwówku, Pakosławiu, Zębowie, Brodach i Chmielinku oraz w Posadowie, do
której to placówki uczęszczają dzieci z Posadowa, Konina i Zgierzynki. Sieć placówek dostosowana jest
więc do lokalnej sieci osadniczej. Ze względu na fakt, że dla części dzieci przyporządkowanych
poszczególnym placówkom oświatowym ich droga do przedszkola jest dłuższa niż 3 i 4 km, gmina
zapewnia tym dzieciom bezpłatny transport wraz z opieką do i z placówki oświatowej. Łączna liczba miejsc
w funkcjonujących od 1 września 2019 r. przedszkolach w pełni umożliwia realizacje obowiązku szkolnego.
W związku z wygaszeniem funkcjonowania Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Lwówku
z dniem 31 sierpnia 2019 r. i pozostawieniem po Gimnazjum nowoczesnego budynku oświatowego,
zdecydowano o przeniesieniu do tego budynku Szkoły Podstawowej w Lwówku. Proces ten
zapoczątkowano już w roku szkolnym 2017/2018, gdy w miarę zmniejszania się liczebności klas
gimnazjum, przeprowadzano do tego budynku poszczególne klasy szkoły Podstawowej w Lwówku. Proces
będzie kontynuowany w roku 2019. Ostatecznie w roku 2019/2020 zostanie przeprowadzona procedura
przekształcenia szkoły, tak że administracyjnie ulegnie zmiana jej lokalizacji. Obecnie należy dostosować
jeszcze część sanitariatów w budynku przy ul. Gimnazjalnej 1 w Lwówku, do potrzeb dzieci młodszych.
Przyjęcie sieci szkół w gminie wymagało zaopiniowania projektu przez Kuratora Oświaty. Wynika to
bezpośrednia z zapisów art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Powyższe zostało
spełnione. Wielkopolski Kurator Oświaty Pozytywnie zaopiniował przedłożony mu projekt uchwały
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lwówek.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz

Id: 3F9B85DE-1474-49FA-AA9F-AA983A194479. Uchwalony

Strona 1

