
 

 

UCHWAŁA NR XXX/183/2017 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Lwówek do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także granice 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, na okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonych przez gminę publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych 

publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Lwówek, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek, a także 

granice ich obwodów, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 Uchwały nr XLIX/351/2014 Rady 

Miejskiej w Lwówku z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lwówek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Lwówku 

(-) Piotr Przewoźny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 kwietnia 2017 r.
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