
 
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 30 marca 2017 r. 
 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
Pogorzela do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2017 r., jak również 
po uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, 
co następuje: 
 
§ 1. Uchwała określa dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
Pogorzela do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 
§ 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Pogorzela na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
 
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą  
    ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela 
    i podległe organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli szkoły: 

a) Szkoła Filialna – klasy I i II z siedzibą Bułaków 58, 63-860 Pogorzela, 
b) Szkoła Filialna – klasy I i II z siedzibą Wziąchów 26, 63-860 Pogorzela. 

 
 § 3. Określa następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Gminy Pogorzela na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia                
31 sierpnia 2019 r.: 
 
1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje:  
Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Dobra Pomoc, Elżbietków, Głuchów, Głuchówek, 
Gumienice, Józefów Ochelski, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Międzyborze, 
Nowiny, Ochla, Paradów, Pogorzela, Stawy, Taczanówko, Wziąchów. 
2) Obwód Szkoły Filialnej w Bułakowie obejmuje: Bułaków, Kaczagórka, Międzyborze. 
3) Obwód Szkoły Filialnej we Wziąchowie obejmuje: Małgów, Nowiny, Paradów, Stawy, 
Wziąchów. 
 
§ 4. Określa się następujący plan sieci prowadzonego przez Gminę Pogorzela publicznego 
gimnazjum i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego                             
w Samorządowym Zespole Szkół w Pogorzeli na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia    
31 sierpnia 2019 r.: 
Klasy dotychczasowego Gimnazjum w Pogorzeli prowadzone w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Pogorzeli z siedzibą: ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela. 



 
§ 5. Określa się następujące granice obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum         
i klas dotychczasowego gimnazjum mającego siedzibę na obszarze Gminy Pogorzela na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.: 
Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Pogorzeli prowadzonych w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli obejmuje teren Gminy Pogorzela. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Jolanta Banaszek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       UZASADNIENIE 
 
do uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 
Gminy Pogorzela do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
 
Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w terminie do 
31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych          
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r. 
W dniu 16 lutego 2017 r. Rada Miejska w Pogorzeli podjęła uchwałę Nr XXVI/152/2017       
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
Ww. ustawa została zaopiniowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dnia 14 marca 
2017 r. pismem nr DL.545.1.29.2017 ze wskazaniem zmian. Zmiany te dotyczyły Szkoły 
Filialnej w Bułakowie i Szkoły Filialnej we Wziąchowie, gdzie nie ujęto adresów siedzib 
tychże szkół. Podporządkowując się tym uwagom w obecnej uchwale wskazano adresy 
siedzib szkół filialnych, których podanie wynika z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.  
    Jeżeli organ stanowiący uwzględni w uchwale zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty, 
przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. 
Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty - poza zakresem opinii – stwierdził, że zbędny jest 
zapis § 6 a w §8 nie określono granic obwodów szkół filialnych podporządkowanych Szkole 
Podstawowej w Pogorzeli od dnia 1września 2019 r., chociaż szkoły te mają określony obwód 
w § 3 pkt 2 i 3 uchwały od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Jest to związane        
z zamiarem likwidacji tych szkół.  
Nadmienia się również, że wpłynęła również pozytywna opinia związków zawodowych          
z dnia 9 marca 2017 r. 
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 


