
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/359/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE 

z dnia 12 lipca 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pilzno do 

nowego ustroju szkolnego 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  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 210 ust.1 w związku z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pilzno do nowego ustroju 

szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. zmienionej Uchwałą  

Nr XXLII/303/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:  

W Załączniku 1 „ Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pilzno oraz granice 

ich obwodów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31sierpnia 2019 r.” wiersz oznaczony jako L.p.8 w tabeli 

wskazanej w Załączniku 1 otrzymuje brzmienie: 

8. Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. 

Władysława Jagiełły 

 w Pilźnie, klasy I-VIII 

ul. Mickiewicza 1 

39-220 Pilzno, 

Inna lokalizacja:  

ul. Niepodległości 

1A, 39-220 Pilzno  

ulice miasta Pilzna  

i Wygoda należąca 

do wsi Łęki Dolne 

i wsi Lipiny 

ulice miasta Pilzna 

i Wygoda należąca do 

wsi Łęki Dolne i wsi 

Lipiny 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Pilźnie 

 

 

mgr inż. Tadeusz Pieczonka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 sierpnia 2018 r.

Poz. 3470



 

UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Pilźnie  

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Pilzno do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. 

do dnia 31 sierpnia 2019 r. jest konsekwencją podjęcia uchwały właściwej w sprawie przekształcenia 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie, polegającego na uwzględnieniu w akcie założycielskim 

adresu innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla 

uczniów tej placówki.  

 Uchwała w sprawie projektu zmiany Uchwały jw., podjęta przez Radę Miejską w Pilźnie dnia  

25 maja br., na podstawie art. 208 i 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), podlegała opiniowaniu przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz nauczycielskie związki zawodowe. 

 W ustawowym terminie do Burmistrz Pilzna wpłynęły pozytywne opinie zarówno Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty, jak i Zarządu Oddziału ZNP w Pilźnie i Międzyzakładowej Komisji NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty w Dębicy. 

  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Pilźnie 

 

 

mgr inż. Tadeusz Pieczonka 
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