
UCHWAŁA NR LVII/749/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z  dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju 

szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 210 w związku z art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 60 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku                     
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego                            
w Załączniku Nr 1 do uchwały w punkcie 4 w kolumnie 3 tabeli wprowadza się następującą zmianę: 
w miejsce słów: "ul. Adama Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz" wpisuje się słowa: "ul. Adama 
Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz. Adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć: ul. Leona Cieśli 2, 
27-600 Sandomierz".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

W związku z wprowadzoną reformą strukturalną systemu oświaty Rada Miasta Sandomierza

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/472/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół

podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Tryb dokonywania zmian ww. uchwały określony został w art. 212 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr LIII/717/2018 z dnia 28 lutego

2018 roku w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30

marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju

szkolnego. Gmina Sandomierz, działając w oparciu o art. 208 i 209 wspomnianej ustawy, przekazała do

zaopiniowania projekt uchwały do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych.

Organ prowadzący uzyskał poztywne, bez zastrzeżeń, opinie związków zawodowych oraz Świętokrzyskiego

Kuratora Oświaty wyrażoną w piśmie Znak: KO.II.545.6.2018 z dnia 16 marca 2018 roku.

Z początkiem nowego roku szolnego 2018/2019 w budynku przy ul. Leona Cieśli 2 zostaną tylko oddziały

III klasy gimnazjalnej. Mając na uwadze fakt, iż budynek przy ul. Leona Cieśli 2 jest nowszy, dysponuje

wiekszą liczbą sal dydaktycznych, jak również posiada lepsze wyposażenie sal przedmiotowych, niniejsza

uchwała zakłada przeniesienie z dniem 1 września 2018 roku miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych,

opiekuńczych i wychowawczych dla części klas Szkoły Podstawowej Nr 4 do budynku przy ul. Leona

Cieśli 2. Efektem przeniesienia miejsca realizacji wymienionych zajęć będzie przede wszystkim polepszenie

warunków do prowadzenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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