
 

 

UCHWAŁA NR XI/84/2019 

RADY GMINY GIETRZWAŁD 

z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

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

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 (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego 

Kuratora Oświaty, Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd na okres od 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd. 

§ 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 Gminy Gietrzwałd 

Janusz Tkaczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4094



Załącznik  

do uchwały Nr XI/84/2019 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

 

Plan sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice 

obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd, 

od dnia 1 września 2019 roku. 

 

Lp. Nazwa szkoły 
Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły  

od dnia 1 września 2019 r. 

1. 
Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II  

w Biesalu. 

Siedziba: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu 

Biesal 59 
11-036 Gietrzwałd 

Obejmuje następujące miejscowości: 

Biesal, Podlejki, Rapaty, Śródka, 

Guzowy Młyn, Guzowy Piec, 

Salminek, Jadaminy, Smoleń, 

Parwółki, Dłużki, Tomarynki, 

Zdrojek, Barduń, Łęguty, Grazymy, 

Łęgucki Młyn, Łopkajny, 

Zaskwierki, Tomaryny. 

2. 

Szkoła Podstawowa  

im. Andrzeja 

Samulowskiego  

w Gietrzwałdzie. 

Siedziba: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie 

ul. Szkolna 8 
11-036 Gietrzwałd 

Obejmuje następujące miejscowości: 
Gietrzwałd, Naglady, Woryty, 

Rentyny, Nowy Młyn, Łajsy, 

Pęglity, Cegłowo. 

3. 
Szkoła Podstawowa 

 im. Rodzin Warmińskich  

w Sząbruku. 

Siedziba: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku 

ul. Andrzeja Samulowskiego 1 
11-036 Gietrzwałd 

Obejmuje następujące miejscowości: 
Sząbruk, Naterki, Siła, Gronity, 

Kudypy, Łupstych, Unieszewo, 

Barwiny. 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze. zm.) Rada Gminy Gietrzwałd podjęła Uchwałę Nr XXV/369/2017 z dnia 

29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 

szkolnego. 

Uchwały podjęte na podstawie art. 210 w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

(również w zakresie wcześniej błędnie ustalonej sieci szkół na okres od 1 września 2019 r.) tracą moc z dniem 

31 sierpnia 2019 r. 

O utracie mocy uchwał mówi art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245). 

Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych na okres od dnia1 września 2019 r. stosuje się przepisy art. 39 

ustawy - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 

Przygotowany projekt uchwały spełnia wymogi określone w art. 39 ustawy - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). 
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