
Projekt: VIII/43 

 

UCHWAŁA Nr …../…../2019                                                                                                        

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia ………………………….. r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez        

Miasto Radymno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,                         

od dnia 1 września 2019 roku 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym               

(Dz.U.2019, poz. 506 t.j.) oraz art. 39 ust.5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996,1000,1290,1669 i 2245),   

Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Radymno, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Radymno, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w §1 oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Radymna. 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

      Przewodniczący                                                                                  

      Rady Miasta Radymna 

 

      Andrzej Pacek 

 

 

 



Załącznik Nr ….….  

do uchwały Nr ……………. 

Rady Miasta Radymna  

z dnia ………………………  

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno, 

od dnia 1 września 2019 r. 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby szkoły,  

adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

 

Granice obwodu 

szkoły                      

od dnia 1 września 

2019 r. 

 

 

1. 

 

 

Szkoła Podstawowa  

im. Bohaterów 

Września 1939 r.  

w Radymnie 

 

 

Siedziba główna szkoły: 

37-550Radymno 

ul. Adama Mickiewicza 4,  

 

inna lokalizacja prowadzenia zajęć: 

37-550 Radymno 

ul. Lwowska 20F 

 

 

 

pokrywający się  

z granicami 

administracyjnymi 

miasta  

 

 

 

Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 r.  

 Obecna sieć szkół podstawowych przyjęta Uchwałą XLI/274/2018 Rady Miejskiej                   

w Radymnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i  gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, przestaje obowiązywać z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

 Podstawą do nowelizacji niniejszej uchwały jest art. 39 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia                 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, 

poz. 1669 i poz. 2245) na podstawie, którego Rada Miejska ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno, a także określa granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych, który obowiązywać będzie od 1 września 2019 r. 

 Założenia do niniejszego projektu uchwały zostały przejęte na podstawie obecnie 

obowiązującej sieci szkół. Zgodnie z art. 39 ust. 8 cyt. ustawy ustalenie planu sieci publicznych 

szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu 

z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 2 i 5a–7a. Wszystkie warunki określone w tym 

artykule zostały spełnione.  

 


