
 

 

UCHWAŁA NR XVI/163/17 

RADY GMINY PADEW NARODOWA 

z dnia 31 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 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art.210 ust. 1   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzające 

ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz.60) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w Rzeszowie, Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Padew 

Narodowa do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

§ 2. Określa się : 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Padew 

Narodowa, a także granice obwodów tych szkół na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

:Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej z filią w Zarówniu  

z siedzibą : Padew Narodowa ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa obejmuje swym obwodem teren 

Gminy Padew Narodowa. 

2) plan sieci publicznych gimnazjów  których organem prowadzącym jest Gmina Padew Narodowa, a także 

granice obwodów tych gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  31 sierpnia 2019 r. :Klasy 

Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej prowadzone w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej z siedzibą : Padew Narodowa ul. 

Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa obejmują swym obwodem teren Gminy Padew Narodowa. 

3) planu sieci  publicznych ośmioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Padew Narodowa, a także granice obwodów tych  szkół  od  dnia        1 września  2019 r :Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej z filią w Zarówniu  z siedzibą : Padew 

Narodowa ul. Szkolna 1, 39-340 Padew Narodowa obejmuje swym obwodem teren Gminy Padew 

Narodowa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

               Janusz Bik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1701
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