
UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

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) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. Nr 996, ze zmianami) – Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranów od dnia 
1 września 2019 r. obejmujący jedną szkołę – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 
w Baranowie z siedzibą: 24-105 Baranów, ul. Szkolna 2, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Baranowie.

2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone przez Szkołę wyłącznie pod adresem 
określonym w ust. 1.

§ 2. Granice obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Baranowie od dnia 1 września 2019 r. obejmują obszar całej Gminy Baranów.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Baranów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranów i w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz

Id: E986E5CB-67D8-44D9-84C5-F1457CFDA896. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) uchwały podjęte w 2017 r. na
podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminy i w zakresie ustalenia granic obwodów tych
szkół.

W związku z tym z mocy ustawy od 1 września 2019 r. nie będzie obowiązywał § 3 Uchwały Nr
XXIV/207/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na
okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Zachodzi zatem konieczność ponownego ustalenia planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów.
Podstawę do tego stanowi art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Art.
39 ust. 5a nakłada obowiązek zamieszczenia w uchwale także adresów innych lokalizacji prowadzenia zajęć
niż siedziba szkoły. Zakłada się, że całość zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych będzie
prowadzona w siedzibie Szkoły.

Proponowana w projekcie uchwały sieć szkół podstawowych, jak również granice obwodu są identyczne jak
w uchwale z 2017 r.

Ponieważ droga dzieci od domów do szkoły będzie przekraczać odległości określone
w art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zachodzić będzie konieczność zapewnienia bezpłatnego transportu.

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe uchwała wymaga uzyskania pozytywnej opinii kuratora
oświaty.
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