
       
UCHWAŁA Nr XIX/220/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa: 

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na 

okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały; 

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowa klas dotychczasowego publicznego 

gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej, oraz granice obwodu klas dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych przez Gminę Widuchowa na okres od 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Widuchowej w skład 

którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Widuchowej, 

ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa oraz Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego 

w Widuchowej, ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa przekształca się w ośmioletnią szkołę 

podstawową. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/220/2017 

Rady Gminy Widuchowa  

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

Zmiana ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe pociąga za sobą 

konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz osoby fizyczne. 

 

W celu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego stosowana jest następująca 

procedura: 

1) Zgodnie z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 

– Prawo oświatowe; 

2) Kurator oświaty wydaje opinię w ciągu 21 dni od dnia otrzymania uchwały w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Opinia kuratora oświaty 

jest wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego; 

3) Uchwałę przesyła się do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

które na wydanie opinii mają 21 dni od dnia otrzymania uchwały; 

4) Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, do dnia 

31 marca 2017 r., podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

5) Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego stanowi akt prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Rada Gminy Widuchowa podjęła w dniu 27 lutego 2017 r. Uchwałę Nr XVIII/205/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego została przesłana do zaopiniowania następującym 

organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli: 

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Widuchowej, ul. Barnima III 1, 

74-120 Widuchowa; 

2. NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego, 

Al. Wojska Polskiego 113, 70-483 Szczecin; 

3. Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych, ul. Dworcowa 19 lok. 15, 72 −206 

Szczecin. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIX/220/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Widuchowa na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły na: 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Szafera w Widuchowej 

ul. Barnima III 1 
74-120 Widuchowa 

Bolkowice, Czarnówko, 
Dębogóra, Lubicz, Lubiczyn, 
Marwice, Ognica, Pacholęta, 
Rynica, Widuchowa, 
Widuchówko. 

Bolkowice, Czarnówko, 
Dębogóra, Lubicz, Lubiczyn, 
Marwice, Ognica, Pacholęta,  
Rynica, Widuchowa, 
Widuchówko. 

2. Szkoła Podstawowa w Krzywinie ul. Królewiecka 42 
74-121 Krzywin 

Kłodowo, Kiełbice, Krzywin, 
Krzywinek, Pąkowo, Polesiny, 
Wilcze, Żarczyn, Żelechowo. 
 

Kłodowo, Kiełbice, Krzywin, 
Krzywinek, Pąkowo, Polesiny,  
Wilcze, Żarczyn, Żelechowo. 
 

 



 
 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIX/220/2017 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Widuchowaklas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej, a 

takżegranice obwoduklas dotychczasowego gimnazjumod dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  

adresy ewentualnych innych 

lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 

wychowawczych 

i opiekuńczych 

Granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2018/2019 

1. klasy dotychczasowego gimnazjum 
prowadzone w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Szafera  
w Widuchowej 

ul. Barnima III 1 
74-120 Widuchowa 

Bolkowice, Czarnówko, 
Dębogóra, Kłodowo, 
Kiełbice, Krzywin, 
Krzywinek, Lubicz, 
Lubiczyn, Marwice, Ognica, 
Pacholęta, Pąkowo, Polesiny, 
Rynica, Widuchowa, 
Widuchówko, Wilcze, 
Żarczyn, Żelechowo. 

 

Bolkowice, Czarnówko, 
Dębogóra, Kłodowo, 
Kiełbice, Krzywin, 
Krzywinek, Lubicz, 
Lubiczyn, Marwice, Ognica, 
Pacholęta, Pąkowo, Polesiny, 
Rynica, Widuchowa, 
Widuchówko, Wilcze, 
Żarczyn, Żelechowo. 

 
 


