
UCHWAŁA NR VI(38)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum 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 (t.j.:Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 w związku z art. 206 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Dynów uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVI(131)2017 Rady Gminy Dynów z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe, zwaną dalej zmienianą uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 pkt 1) zmienianej uchwały nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa w Laskówce, zmienia się nazwą 
szkoły na: Szkoła Podstawowa im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

2) W wierszu 6 w załączniku nr 1, pn. Sieć publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dynów, na okres od dnia 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2019 r., zmienianej uchwały, nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa w Laskówce,  zmienia się 
na nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

2. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały, pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dynów oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej gminy.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały podyktowana jest nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Laskówce, która

Uchwałą Nr V(29)2019 Rady Gminy Dynów z dnia 3 kwietnia 2019 r. otrzymała nazwę: Szkoła

Podstawowa im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) , w przypadku dokonania zmiany uchwały w sprawie

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 206 - 210 przedmiotowej ustawy. Oznacza to konieczność przyjęcia przez Radę

Gminy w pierwszej kolejności uchwały w sprawie projektu zmian uchwały dostosowującej sieć szkół do

nowego ustroju szkolnego, następnie skierowania tego projektu do zaopiniowania przez właściwego

kuratora oświaty i związków zawodowych, a po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora - przyjęcia

właściwej uchwały dostosowującej sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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