UCHWAŁA NR X/72/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 25 lipca 2019 r.
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1148), Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów oraz
granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów, zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych, o którym mowa w §1 obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych
publicznych szkół podstawowych, ujętych w planie sieci, o którym mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
zwanej dalej ustawą Prawo oświatowe, rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 39 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy –
a także określa granice obwodów tychże szkół, z wyjątkiem szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze
gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2 ustawy. Podejmując uchwałę, o której mowa powyżej, rada gminy winna
dążyć do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi
w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
Obecnie obowiązujący plan sieci, przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/178/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
29 marca 2017 r., utraci moc z końcem roku szkolnego 2018/2019. Mając na uwadze powyższe, zaistniała potrzeba
ustalenia planu sieci szkół, obowiązującego od dnia 1 września 2019 r.
Plan sieci w kształcie nadanym niniejszą uchwałą, umożliwi wszystkim dzieciom i młodzieży zamieszkałym na
terenie Gminy spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Planując strukturę sieci dążono do realizacji
wymogu art. 39 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym droga dziecka z domu do szkoły nie może
przekroczyć 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas VVIII szkół podstawowych. Jednakże, z uwagi na miejscowe uwarunkowania, spełnienie tego wymogu w stosunku
do każdego ucznia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów nie będzie możliwe. Stąd też,
w przypadkach, w których droga dziecka z domu do szkoły – w obwodzie której dziecko mieszka – przekroczy
odległości, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Gmina zapewni dzieciom bezpłatny transport i opiekę
w czasie przewozu albo odpowiednio zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewni rodzic, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka
środkami komunikacji publicznej.
Plan sieci przyjęty niniejszą uchwałą uwzględnia wyłącznie szkoły publiczne prowadzone przez Gminę
Mieroszów, z uwagi na fakt, że na terenie Gminy nie funkcjonują publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez
inne organy. Nadto, proponowana struktura sieci:
1)nie prowadzi do zmiany siedziby którejkolwiek ze szkół lub utworzenia bądź likwidacji innych lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, stanowiących przekształcenie szkoły
w rozumieniu art. 89 ustawy Prawo oświatowe;
2)nie wywoła jakichkolwiek skutków w sferze zatrudnienia pracowników szkół, mogących prowadzić do
rozwiązania stosunku pracy, czy też ograniczenia zatrudnienia.
W tym miejscu należy wskazać, że w uchwale nr XXXVIII/178/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., jako
dodatkową lokalizację prowadzenia zajęć w przypadku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie wskazano
nieruchomość położoną, przy ul. Sportowej 4. Powyższa lokalizacja nie została natomiast uwzględniona w planie
sieci ustalonej niniejszą uchwałą. Budynek zlokalizowany przy ul. Sportowej 4 nie jest bowiem oddany w trwały
zarząd ww. Szkoły.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie stosowania art. 39 ust. 7a ustawy Prawo
oświatowe, wyrażoną w piśmie znak DWST-WOOS.4020.84.2019 z dnia 21.03.2019 r., obiektów na których
prowadzone są zajęcia np. wychowywania fizycznego, a niestanowiących majątku szkoły, nie należy wskazywać
w uchwale sieciowej, jako innej lokalizacji prowadzenia zajęć.
Stosownie do treści art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, ustalenia planu sieci rada gminy dokonuje po
uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Mając na uwadze powyższe, pismem znak
OiK.0123.1.2019 z dnia 07.06.2019 r. plan sieci określony niniejszą uchwałą przedstawiono Dolnośląskiemu
Kuratorowi Oświaty, celem zaopiniowania w trybie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe. W odpowiedzi, pismem
znak WNKPS.545.136.2019.AKU z dnia 19.06.2019 r. Dolnośląski Kurator Oświaty poinformował o wydaniu
pozytywnej opinii w przedmiotowym zakresie.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 263),
organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo
opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, przy
czym uprawnienie to nie dotyczy założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których
opiniowanie regulują odrębne przepisy.
Z uwagi na powyższe, pismem znak OiK.0123.1.2019 z dnia 07.06.2019 r. projekt niniejszej uchwały przesłano
właściwym reprezentatywnym organizacjom związkowym, tj. Forum Związków Zawodowych, Niezależnemu
Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność” oraz Związkowi Nauczycielstwa Polskiego
(upoważnionemu do przedstawienia opinii w imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych),
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celem zaopiniowania w trybie art. 19 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.
W odpowiedzi, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w piśmie znak ZOP ZNP WCH
07/76/48/19 przedstawił pozytywną opinię do ww. projektu uchwały. Pozostałe organizacje związkowe
nie wyraziły opinii w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych należy
uznać za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Powyższe stanowi o zasadności podjęcia niniejszej uchwały.
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Załącznik do Uchwały Nr …….….
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia ……………….

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mieroszów wraz z granicami obwodów,
obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Adres innej lokalizacji
prowadzenia zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mieroszowie

ul. Wolności 19
58-350 Mieroszów

nie dotyczy

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kowalowej

ul. Wałbrzyska 38
w Kowalowej
58-350 Mieroszów

nie dotyczy

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka w Sokołowsku

ul. Unisławska 4
w Sokołowsku
58-350 Mieroszów

ul. Główna 12a
w Sokołowsku
58-350 Mieroszów
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Granice obwodu szkoły
od dnia 1 września 2019 r.

1) miasto Mieroszów, ulice:
aleja Armii Krajowej, Mikołaja
Kopernika, Dolna, Dworcowa, Hoża,
Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa,
Mała, Adama Mickiewicza, Miła, Nad
Potokiem, plac Niepodległości,
Ogrodowa, Podgórze, Przejazd, Polna,
Władysława Reymonta, Robotnicza,
Słoneczna, Juliusza Słowackiego,
Sportowa, Strzelców, Szpitalna,
Tkacka, Wiejska, Wojska Polskiego,
Wolności, Zielna, Stefana
Żeromskiego;
2) wsie:
Golińsk, Łączna, Nowe Siodło, Różana
1) miasto Mieroszów ulice:
Leśna, Powstańców, Wałbrzyska,
Wysoka;
2) wsie: Kowalowa, Unisław Śląski
wsie: Sokołowsko, Rybnica Leśna
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