
 

PROJEKT  

UCHWAŁY  Nr  …/…/19 

RADY  MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO 

z dnia  ……….. 2019r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński 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 (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506) i art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1148 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, obowiązujący od 1. września 2019 r.: 

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim,  

ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński 

 

§ 2. Określa się następujące granice obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na okres od dnia 1. września 2019 r.: 

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim,  

ul. Sady 14, 87-220 Radzyń Chełmiński z obwodem obejmującym miejscowości: 

 

Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Rozental, Czeczewo, Dębieniec, 

Fijewo, Gawłowice, Gołębiewo, Gziki, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Szumiłowo, 

Wymysłowo, Zakrzewo, Zielnowo, Rywałd, Stara Ruda. 

 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, a także na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Radzyń Chełmiński. 

  

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Jan Michaliszyn 

 

 



 

 

 

 

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 którym samorządy dokonując 

przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony, tj. od 1 

września 2017 r. 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. 

Projekt niniejszej uchwały, w zakresie dotyczącym sieci publicznych szkół, nie 

przewiduje zmian merytorycznych i stanowi pełną realizację założeń reformy systemu 

oświaty wdrażanej od 2017 r. 

Sieć szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający 

wszystkim dzieciom spełnienie 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 przekroczenia limitów drogi dziecka do szkoły określonych w art. 39 ust. 

2 ustawy gmina organizuje dowożenie dzieci autobusami szkolnymi wraz z zapewnioną 

opieką albo zwrot kosztów przejazdu jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty.  

Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do oceny zgodności z prawem rozwiązań 

zaproponowanych w tej Uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie 

Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński możliwości realizacji obowiązku szkolnego. 


