
 

 

UCHWAŁA NR VII.40.2019 

RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wojcieszów 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. z 2019 r. 

poz. 506 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 Gminę Wojcieszów, 

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojcieszów na okres 

od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. 

§ 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 Wojcieszów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Łuka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lipca 2019 r.

Poz. 4266



Załącznik do uchwały Nr VII.40.2019 

Rady Miasta Wojcieszów 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojcieszów, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wojcieszów  

od dnia 1 września 2019 r. 

Lp. 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. Władysława Broniewskiego 

w Wojcieszowie 
 

 

ul. Stefana Żeromskiego 8 

59-550 Wojcieszów 

 

Teren Gminy Wojcieszów 
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