
UCHWAŁA NR XXXII/263/14
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379)oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 , z 2005 r. Nr 17, poz. 141 , Nr 94, poz. 788 , 
Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 , Nr 
208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 , z 2007 r. Nr 42, poz. 273 , Nr 80, poz. 542 , Nr 115, poz. 791 , Nr 120, poz. 
818 , Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 , z 2008 r. Nr 70, poz. 416 , Nr 145, poz. 917 , Nr 216, poz. 1370 i Nr 
235, poz. 1618 , z 2009 r. Nr 6, poz. 33 , Nr 31, poz. 206 , Nr 56, poz. 458 , Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 , 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320 , Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622 , Nr 
112, poz. 654 , Nr 139, poz. 814 , Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 , z 2012 r. poz. 941 i 979 , z 2013 r. poz. 
87 , 827 , 1191 , 1265 , 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290)

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Na podstawie porozumienia międzygminnego, zawartego z Miastem i Gminą Lwówek Śląski do Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie przypisuje się dzieci zamieszkałe w miejscowości Ustronie, gmina 
Lwówek Śląski. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz granic ich obwodów oraz uchwała Nr XXVII/210/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 25 września 2013 r. 
zmieniająca uchwałę Nr VIII/40/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
granic ich obwodów. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/263/14 

Rady Gminy Bolesławiec 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 

Lp. Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowości, należące do obwodu 
szkoły podstawowej

1. 
Zespół Szkolno- Przedszkolny 
w Bożejowicach Szkoła Podstawowa 
w Bożejowicach, 

Bożejowice nr 1, 
59- 700 Bolesławiec 

Bożejowice, Rakowice, Otok

2. 
Szkoła Podstawowa 
w Brzeźniku 

Brzeźnik nr 67 
59- 700 Bolesławiec 

Brzeźnik, Dobra, Mierzwin

3. 
Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie Bolesławieckiej 

Dąbrowa Bolesławiecka 
nr 43 
59- 700 Bolesławiec 

Dąbrowa Bolesławiecka, Golnice, 
Krępnica, Łąka, Bolesławice

4. 
Zespół Szkolno- Przedszkolny 
w Kraśniku Dolnym Szkoła 
Podstawowa 
w Kraśniku Dolnym 

Kraśnik Dolny nr 45 
59- 700 Bolesławiec 

Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Lipiany, 
Nowa Wieś, Chościszowice

5. 
Zespół Szkolno- Przedszkolny 
w Kruszynie Szkoła Podstawowa 
w Kruszynie 

Kruszyn, ul. Kasztanowa 
nr 1 
59- 700 Bolesławiec 

Kruszyn, Łaziska

6. 
Szkoła Podstawowa 
im. Jerzego Kukuczki 
w Ocicach 

Ocice nr 55 
59- 730 Nowogrodziec 

Ocice, Kraszowice, Nowa

7. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Trzebieniu Szkoła Podstawowa 
w Trzebieniu 

Trzebień, ul. Leśna 9 
59- 700 Bolesławiec 

Trzebień, Trzebień Mały, Kozłów, 
Parkoszów, Stara Oleszna

8. 
Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy 
w Żeliszowie 

Żeliszów nr 102 
59- 700 Bolesławiec 

Żeliszów, Nowe Jaroszowice, Stare 
Jaroszowice, Suszki, Ustronie 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy ma obowiązek
uchwalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów. W związku z tym, że z dniem
01 września 2014 r. na terenie gminy Bolesławiec powstały dwa zespoły szkolno - przedszkolne (w zespół
połączono istniejącą szkołę podstawową i nowo utworzone przedszkole) w miejscowościach: Kraśnik Dolny
i Kruszyn nastąpiła zmiana w sieci szkół. Szkoła Podstawowa w Kruszynie funkcjonuje w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Kruszynie, a Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Kraśniku Dolnym.

Wobec powyższego Wójt Gminy Bolesławiec podjął inicjatywę uchwałodawczą.

Id: 1F61542D-F5F7-4061-8CFF-45EB51BEEA8D. Podpisany Strona 1




