
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/121/12 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie: ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Duszniki-Zdrój  

Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dusznikach- 

-Zdroju uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się plan sieci szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Duszniki-Zdrój wchodzącą 

w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-

Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, ul. Sprzymie-

rzonych 6, o strukturze organizacyjnej I–VI.  

2. Granice obwodu publicznej szkoły podstawo-

wej wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały 

obejmują: miasto Duszniki-Zdrój oraz wsie Słoszów 

i Dolina leżące w granicach administracyjnych Gminy 

Szczytna.  

§ 2. 1. Ustala się plan sieci gimnazjum prowadzo-

nego przez Gminę Duszniki-Zdrój wchodzącego 

w skład Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-

Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju, ul. Wybic-

kiego 2a, a korzystającego również z budynku przy  

ul. Sportowej 6, o strukturze organizacyjnej I–III.  

2. Granice obwodu publicznej szkoły podstawo-

wej wymienionej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały 

obejmują: miasto Duszniki-Zdrój oraz wsie Słoszów 

i Dolina leżące w granicach administracyjnych Gminy 

Szczytna.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Duszniki-Zdrój.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

tracą moc uchwały:  

1. Uchwała nr VII/29/99 Rady Miejskiej Dusznik 

Zdroju z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznej szkoły prowadzonej przez 

Gminę Duszniki-Zdrój.  

2. Uchwała nr VII/40/99 Rady Miejskiej Dusznik 

Zdroju z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznego gimnazjum prowadzonego 

przez Gminę Duszniki-Zdrój.  

3. Uchwała nr LVI/278/10 Rady Miejskiej 

w Dusznikach-Zdroju z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/99 Rady Miej-

skiej Dusznik-Zdroju z dnia 26 lutego 1999 r. w spra-

wie ustalenia planu sieci publicznego gimnazjum 

prowadzonego przez Gminę Duszniki-Zdrój.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłosze-

niu w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Jan Śmielak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 października 2012 r.

Poz. 3281
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