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UCHWAŁA NR! .12020

RADY GMINY LELÓW

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na

obszarze gminy Lelów

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 39 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego

Kuratora Oświaty, Rada Gminy Lelów uchwala:

1. 1. W uchwale Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r.

poz. 4176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w 1 skreśla się pkt 2;

2) w2:

a) w pkt I po wyrazie „Turzyn,” dodaje się wyraz „Nakło,”

b) skreśla się pkt 2.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i

wchodzi w życie z dniem I września 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Lelów

Władysław Jaworski
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 39 ust. 5, ust. 6 I

ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), rada

Gminy w Lelowie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr VIII/58/2019 z dnia 30 maja 2019

r., z uwagi na istnienie obowiązku dostosowania aktu prawa miejscowego w zakresie sieci

publicznych szkół podstawowych.

W związku z likwidacją szkoły Podstawowej w Nakle w I uchwały Nr

VIII/58/2019 z dnia 30 maja 2019 r. został wykreślony pkt 2 o treści „Szkoła Podstawowa w

Nakle z siedzibą w Nakło 197, 42-235 Lelów”.

Nadto zmianą wprowadzoną w 2 pkt 7 uchwały Nr VIII/58/2019 z dnia 30

maja 2019 r. uwzględniono, iż w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nakle, obwód

Szkoły Podstawowej w Lelowie, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie obejmować

również będzie miejscowość Nakło, natomiast z 2 w/w uchwały został usunięty pkt 2, z

którego treści wynikało, że obwód Szkoły Podstawowej w Nakle obejmuje miejscowość

Nakło.
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UCHWAŁA NR 1.12020

RADY GMINY LELÓW

zdnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

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

gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. I i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 970), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, Rada

Gminy Lelów uchwala:

1. 7. W uchwale Nr VIII/59/2079 Rady Gminy Lelów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Śi. z 2079 r. poz. 4777) wprowadza się następujące

zmiany:

7. 1 pkt 2 w miejsce brzmienia dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:

„Przedszkole w Nakle z siedzibą Nakło 197, 42-235 Lelów”

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i

wchodzi w życie z dniem I września 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Lelów
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UZASADNIENIE

w sprawie zmieniającej uchwały planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 75 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 32 ust. I i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2076 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), koniecznym jest dostosowanie uchwały w sprawie

sieci przedszkoli do aktualnego stanu prawnego, istniejącego w gminie Lelów. W związku z

uzyskaniem pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy niniejszą uchwałą

nadała więc nowe brzmienie 1 pkt 2 uchwały nr VIII/59/2079 z dnia 30 maja 2019 r., w którego

miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymał on następujące: „Przedszkote w Nakle z siedzibą

Nakło 197, 42-235 Lelów”, co miało związek z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nakle i

utworzeniem placówki przedszkolnej w Nakle.

Jednocześnie wskazuje się, iż niniejsza uchwała w zakresie swojego tytułu odwołuje się

do zmienianej uchwały nr VIII/59/2079 z dnia 30 maja 2079 r., przy uwzględnieniu tytułu tej

uchwały, wynikającego z rozstrzygnięcia Wojewody Śląskiego nr PII.4731.1.366.2079 z dnia 4

lipca 2019 r. o stwierdzeniu częściowej nieważności uchwały rady Gminy nr VIII/59/2079 z dnia

30 maja 2019 r. w części określonej w tytule uchwały, w zakresie zwrotu „mających siedzibę na

obszarze Gminy Lelów”.










































































