
UCHWAŁA NR 125/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Piława Górna do nowego 
ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 206 ust. 1-4 i art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy  wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się  plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Piława Górna, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 
31 sierpnia 2019 roku. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej z siedzibą 
przy ul. Kościuszki 1, staje się z dniem 1 września 2017 roku Szkołą Podstawową o strukturze organizacyjnej 
klas I-VIII z klasami gimnazjum, o których mowa w ust. 2

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej,

2) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. 
Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna,

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 roku,

4) obwód szkoły obejmuje miasto Piława Górna w jego granicach administracyjnych,

5) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

2. Ustala się plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Piława Górna, a także obwodów klas dotychczasowych gimnazjów na okres od 1 września 2017 roku do 
31 sierpnia 2019 roku. Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 2, 
kończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku, przy czym klasy II i III gimnazjum:

1) z dniem 1 września 2017 roku włącza się do Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 1,

2) obejmują swym obwodem miasto Piława Górna w jego granicach administracyjnych.

3. Ustala się plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Piława Górna, a także granice obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku. Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, z dniem 01 września 
2019 roku staje się Szkołą Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII.

1) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych: ul. Kościuszki 1, 58-240 Piława Górna,

2) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2019 roku,

3) obwód szkoły obejmuje miasto Piława Górna w jego granicach administracyjnych, kształcenie w klasie 
I ośmioletniej Szkoły Podstawowej rozpocznie się w roku szkolnym 2019/2020.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69, a także na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Piława Górna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejksiej w Piławie Górnej

Dariusz Madejski
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UZASADNIENIE

Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie

Piława Górna do nowego ustroju szkolnego w sposób określony w art. 210 ustawy z

dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 roku poz. 60), wprowadza nowe regulacje prawne w zakresie organizacji

gminnej sieci szkolnej, od września 2017 roku.

Rada Miejska w Piławie Górnej Uchwałą Nr 119/XXX/2017 z dnia 22 lutego 2017

roku, przyjęła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie

Piława Górna do nowego ustroju szkolnego.

W okresie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku sieć szkolna Gminy

Piława Górna z obecnego stanu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum

ulegnie przekształceniu w 8-letnią szkołę podstawową. Mając na uwadze wskaźniki

demograficzne, bazę lokalową placówek oświatowych, granice administracyjne

miasta, organ prowadzący przyjął rozwiązanie umożliwiające przekształcenie gminnej

sieci szkolnej od 1 września 2017 roku w sposób najbardziej efektywny i przede

wszystkim gwarantujący optymalne warunki realizacji obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki wszystkim uczniom szkół podlegających przekształceniu.

Założenia niniejszej uchwały opracowano po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego

Kuratora Oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty pismem WRE.540.146.2017 z dnia

07 marca 2017 roku, poinformował Burmistrza Piławy Górnej o wydaniu na

podstawie art. 208 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające –

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 roku, poz. 60) warunkowej pozytywnej opinii w

sprawie projektu sieci szkół w Gminie Piława Górna od 1 września 2017 roku. Opinia

kuratora oświaty jest wiążąca i nie służy od niej zażalenie, jednocześnie wskazuje na

techniczne zmiany zapisów, które należy uwzględnić w uchwale zasadniczej. Zgodnie

z zapisem art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 roku, poz. 60) uwzględniono w niniejszym akcie

zmiany wskazane w opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w zakresie

dostosowania nazwy ośmioletniej szkoły podstawowej oraz skorygowano treść § 1

ust. 3 uchwały w sprawie projektu sieci szkolnej.

Mając na uwadze regulacje prawne określone w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o

związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1881), dnia 22 lutego 2017 roku

Burmistrz Piławy Górnej wystąpiła do organizacji związkowych, którym udzielono

delegacji w sprawach opiniowania aktów prawa miejscowego t. j. do:

1. Rady Oddziału Powiatu Dzierżoniowskiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ

„Solidarność” w Dzierżoniowie;

2. Zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie

(Organizacja członkowska ds. Oświaty Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych);

3. Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu.

Organizacje związkowe w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu, miały

możliwość wyrażenia opinii w sprawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie
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wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej

pozytywnie zaopiniowała zmiany w sieci szkół Gminy Piława Górna. Przedstawiciele

Forum Związków Zawodowych wyrazili rezygnację z możliwości opiniowania

założeń przesłanego projektu uchwały.
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