Projekt z dnia 15 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia....... . ......................................

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych

przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§1.
Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Żyrardów, a także granice obwodów tych szkół obowiązujące od 1 września 2019 r., zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.
§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Dnia 30 marca 2017 r. została podjęta uchwała Nr XLI/283/17 Rady Miasta Żyrardowa
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem

prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -

Prawo oświatowe. Uchwałą Nr LI/377/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 grudnia 2017 r.
wprowadzono zmiany dotyczące nazw ulic w obrębie poszczególnych obwodów szkół.
Zgodnie z wymogami

prawa oświatowego

plan

sieci

szkół podstawowych

i

klas

gimnazjalnych ustalony był na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Ponadto

ustalono projekt planu sieci szkół publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice
ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe -

obowiązkiem rady gminy jest ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez gminę, a także określenie granic ich obwodów w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy zachowaniu ustawowych

odległości drogi dziecka z domu do szkoły. Plan sieci publicznych szkół podstawowych

oraz granice ich obwodów nie uległy zmianie, podobnie jak siedziby szkół i ich lokalizacje.
Zaktualizowano numerację budynków w granicach obwodów.

W myśl art. 39 ust. 8 ww. ustawy ustalenie planu sieci szkół następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii Kuratora Oświaty.

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/44/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zamieszczono:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w Portalu Internetowym www.zyrardow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa,
4) w prasie lokalnej,

W wyznaczonym terminie tj. od dnia................. do dnia...................podmioty uprawnione
do konsultacji zgłosiły następujące uwagi i opinie ............................... .

uwag i opinii do przedstawionego projektu uchwały.

/ nie zgłosiły

