Projekt
z dnia 30 lipca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia
2019r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 w zw. z art. 206 ust 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz.60 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXXVI/202/2017 z dnia
28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1776), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Plan sieci prowadzonego przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń publicznego gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego publicznego gimnazjum od dnia
1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Granice obwodu szkoły na
Lp.

1.

Nazwa szkoły

Gimnazjum im. Ignacego
Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu
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Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych innych lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
ul. Żeromskiego 11
87-400 Golub-Dobrzyń

rok szkolny 2018/2019

obejmuje teren Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
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UZASADNIENIE

W przypadku dokonywania zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stosuje się – zgodnie z przepisami
określonymi w art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60z późn. zm.) – procedurę właściwą dla jej uchwalania. W
pierwszym etapie postępowania Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów. Podjęta przez Radę Miasta uchwała
proponująca zmianę sieci szkół podstawowych i gimnazjów zostanie następnie przedłożona Kujpom Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania. W myśl obowiązujących przepisów prawa opinia
Kuratora w ww. sprawie będzie wiążąca dla JST. W przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przewidziano także konieczność przedłożenia
uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Podmioty te,
podobnie jak Kurator, opiniują uchwałę w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwieństwie
jednak do opinii Kuratora opinia organizacji związkowych nie ma charakteru wiążącego. W
drugim etapie postępowania, tj. po uzyskaniu opinii obu ww. podmiotów dotyczących rozwiązań
zaproponowanych w uchwale projektującej zmiany w sieci szkół podstawowych i gimnazjów, Rada
Miasta podejmuje „właściwą” uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie sieci szkół
podstawowych i gimnazjów przyjętej uchwałą na mocy art. 210 ustawy wprowadzającej, która nie
jest już projektem zmiany sieci szkół, tylko aktem prawa miejscowego w pełni regulującym tę
kwestię.
W związku z reformą oświaty i reorganizacją sieci szkół i przedszkoli w Gminie Miasto
Golub-Dobrzyń zachodzi konieczność uaktualnienia adresu siedziby Gimnazjum im. Ignacego
Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu przenoszonego z dniem 1 września 2018r. do siedziby
Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu na ulicę Żeromskiego 11.
Mając na uwadze otrzymanie pozytywnych opinii Związków Zawodowych oraz
pozytywnej opinią Kuratorium Oświaty - pismo nr DT.545.8.2018.JR z dnia 17.07.2018r. Rada
Miasta podejmuje uchwałę "właściwą".

Sporządziła: I. Sipak
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