
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

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), oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.08.2020 r. Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/108/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Kołobrzeg oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2019 r., poz. 3341) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku do uchwały: Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Kołobrzeg oraz granice ich obwodów od 1 września 2019 r:
a) w tabeli w wierszu 4 w kolumnie 4 „Granice obwodu szkoły od dnia 1 września             

2019 r.” dodaje się nowe ulice:
- Polanki,
- Wydmowa,

b) w tabeli w wierszu 6 w kolumnie 4 „Granice obwodu szkoły od dnia 1 września                   
2019 r.” dodaje się nowe ulice:
- gen. Maczka Stanisława,
- gen.  Rozwadowskiego Tadeusza,

c) w tabeli usuwa się wiersz 9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej uchwałę nr IX/108/19
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

Zmiana uchwały wynika z powstania nowych ulic na terenie miasta Kołobrzeg,
wynikających z Uchwały nr XXXII/463/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja
2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na osiedlu Ogrody w Kołobrzegu oraz Uchwały
nr VI/74/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19  marca 2019 r. w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym w Kołobrzegu oraz z likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
w Kołobrzegu wynikającej z Uchwały nr XXII/320/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
6 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Kołobrzegu.

1.Cel wprowadzenia

Włączenie nowopowstałych ulic: gen. Rozwadowskiego Tadeusza i gen. Maczka
Stanisława do obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy
w Kołobrzegu, ul. Okopowa 1a oraz nowopowstałych ulic: Polanki i Wydmowa do
obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 20 oraz uporządkowanie sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

2. Zakres regulacji

Rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych (art. 39 
ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

3. Konsultacje społeczne

Nie były konieczne.

4. Skutki

Skutki finansowe – brak.
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