
UCHWAŁA NR LVIII/339/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 14 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączeniu uchwały Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice ( Dz. U. Woj. Doln. poz. 4338) w oznaczeniu 
granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania 
(Lp. 2. kolumna piąta tabeli) dodaje się ulice: „Oliwna, Liliowa, Radosna i Magnoliowa". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
  

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/339/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 14 marca 2022 r. 

Zgodnie z powołanymi na wstępie uchwały przepisami prawa do kompetencji rady gminy należy 
ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenie 
granic ich obwodów. 

W stosunku do stanu dotychczasowego projektowane rozwiązanie zakłada zmianę granic obwodu 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzicach z Oddziałami Integracyjnymi im. Tajnego Nauczania 
w Świebodzicach poprzez  włączenie do jej obwodu nowo utworzonych ulic: Oliwna, Liliowa, 
Radosna i Magnoliowa. 

Projektowany plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice 
uzyskał wymaganą przepisem art.39 ust.8 Prawo oświatowe pozytywną opinię Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty. 

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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