
 

 

UCHWAŁA NR X/63/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 

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) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1148) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary,  

a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary i inne 

organy, na okres od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. 

§ 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 Gminy. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Karol Jóźwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4092



Załącznik do uchwały Nr X/63/2019 

Rady Miejskiej w Młynarach 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

 

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

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz inne organy, 

od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły 
Granice obwodu szkoły od 

dnia 1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa  im. Stefana Żeromskiego 

w Młynarach 

ul. Warszawska 1 

14-420 Młynary 

Młynary, Bronikowo, 

Broniszewo, Gardyny, Janiki 

Pasłęckie, Kobyliny, Krasinek, 

Kwietnik, Mikołajki, Młynarska 

Wola, Ojcowa Wola, Olszówka, 

Sąpy, Sokolnik, Sucha, 

Warszewo, Zastawno, Zaścianki 

2. Szkoła Podstawowa  w Błudowie Błudowo 48 

14-420 Młynary 

Błudowo, Karszewo, Kraskowo, 

Kurowo Braniewskie, Nowe 

Monasterzysko, Nowe Sadłuki, 

Myśliniec, Płonne, Podgórze, 

Rucianka, Stare Monasterzysko, 

Włóczyska 
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Uzasadnienie 

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2019 r. jest 

konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć 

szkół na czas określony, tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 

2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 

2019 r. co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 

Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). W konsekwencji 

wyżej wymienionych przepisów samorządy prowadzące zadania gminne, zobowiązane są do ustalenia sieci 

publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian 

w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r.  

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe rada gminy podejmując uchwałę dąży do tego aby szkoły 

podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego 

bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały.  

Sieć szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom 

spełnianie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza: 

1.3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 

2.4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

W przypadku gdy odległości te są przekroczone, gmina ma obowiązek zapewnić dowóz i opiekę w czasie 

dowozu (art. 39 ust. 3 pkt 1 Prawo oświatowe). 

Przedmiotowa uchwała stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Warmińsko-Mazurskiego kuratora oświaty 

– zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
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