
UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy 

Niemce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. 
poz. 996 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce oraz 
określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce 
od dnia 1 września 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Niemce

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Niemce oraz na 
tablicach ogłoszeń w siedzibach szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Niemce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Marek Podstawka
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Załącznik  do  Uchwały  Nr IV/32/2019 

Rady  Gminy  Niemce 

z dnia 26 lutego 2019  r. 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce oraz 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 

Gminy Niemce od dnia 1 września 2019 r. 

 

Lp. 
Nazwa publicznej szkoły 

podstawowej 

Adres siedziby szkoły, 

adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych 

Granic obwodu/ 

miejscowości 

wchodzące w skład 

publicznej szkoły 

podstawowej 

1. 

Szkoła Podstawowa 

im. bł. bpa Władysława Gorala  

w Ciecierzynie 

wchodząca w skład  

Zespołu Placówek Oświatowych  

w Ciecierzynie 

 

Ciecierzyn 121, 

21-003 Ciecierzyn 

adres  dodatkowej 

lokalizacji prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i 

opiekuńczych: 

Ciecierzyn 122 A, 

21-003 Ciecierzyn 

Ciecierzyn, Baszki,  

Boduszyn,  Dziuchów, 

Elizówka, Bystrzyca 

Kol., Ludwinów, 

Łagiewniki, Swoboda 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Lotników Polskich 

w Dysie 

wchodząca w skład 

Zespołu Placówek Oświatowych 

  w Dysie 

 

 

Dys, ul. Lotników 

Polskich 4 

21-003 Ciecierzyn 

 

Dys, Pólko 

3. 

Szkoła Podstawowa  

im. Joachima Lelewela  

w Jakubowicach Konińskich 

 

Jakubowice Konińskie, 

Ul. Szkolna 69 

21-003 Ciecierzyn 

Jakubowice Konińskie, 

Jakubowice Konińskie 

Kol., Smugi od nr 1 do nr 

21 – gmina Jastków 

4. 

Szkoła Podstawowa   

im. Ireny Kosmowskiej  

w Krasieninie 

Krasienin Kolonia 39 

21-025 Niemce 

Kawka, Krasienin, 

Krasienin Kol., Majdan 

Krasieniński, Osówka, 

Pryszczowa Góra, 

Stoczek, Stoczek Kol. od 

nr 1 do 18, Wola 

Krasienińska 
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5. 

Szkoła Podstawowa 

im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

    w Nasutowie 

Nasutów 209 A 

21-025 Niemce 

Nasutów, Nowy Staw, 

Stoczek Kol. od nr 19 do 

nr 41 

6. 

Szkoła Podstawowa  

im. Marty z Budnych Łosiowej 

w Niemcach 

Niemce, ul. Szkolna 23 

21-025 Niemce 

Niemce, Wola 

Niemiecka, Zalesie 

7. 

Szkoła Podstawowa 

im. Twórców Ludowych 

Lubelszczyzny 

w Rudce Kozłowieckiej 

Rudka Kozłowiecka  30 B, 

21-025 Niemce 

Rudka Kozłowiecka 
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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 którymi samorządy dokonując przekształceń
szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony
tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. (Uchwała Rady Gminy Niemce Nr XXVII/250/2017 z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego).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.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy - podejmując uchwałę, dąży do tego, aby
szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku
lub jego bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww.
uchwały.

Sieć szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom
spełnianie 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 związku z powyższym do uzasadnienia przedmiotowej uchwały dodatkowo załącza się mapę Gminy
Niemce na której zaznaczono siedziby szkół podstawowych i innych lokalizacji prowadzenia zajęć oraz
obwody tych szkół wraz z informacją o długości drogi dzieci do szkoły. W przypadku przekroczenia
limitów drogi dziecka do szkoły określonych w art. 39 ust. 2 ustawy należy przedstawić koncepcje
dowożenia uczniów do szkół.

Projekt uchwały w trybie art. 39 ust. 8 wyżej cytowanej ustawy podlega opiniowaniu przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty w zakresie zgodności planu z warunkami określonymi odpowiednio w ust.1, 2 i 5a–7a -
Prawo oświatowe. Lubelski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował poniższy projekt uchwały w dniu
15.02.2019 r.

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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