
 

 

UCHWAŁA NR XVI/153/2019 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 24 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Miasta Tarnobrzega, od dnia 1 września 2019 roku 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem publicznych szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Miasta Tarnobrzega prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 roku. 

Plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta  
 

 

Bogusław Potański  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 4005
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UZASADNIENIE 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 

Miasta Tarnobrzega, od dnia 1 września 2019 roku. Art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) zobligował Radę Miasta Tarnobrzega do ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy 

prowadzące. 
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