UCHWAŁA NR 240/XXXII/17
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa
Ruda do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 i 2, ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Ruda, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Jugowie, z siedzibą Jugów ul. Główna 85, staje się z dniem 1 września 2017 roku
szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VIII z oddziałami Publicznego Gimnazjum,
o którym mowa w § 2 pkt 1:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Jugowie
b) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Jugów
ul. Główna 85 i ul. Główna 105,
c) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
d) obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Jugów, Przygórze, Wolibórz;
e) kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu, staje się z dniem 1 września 2017 r. szkołą podstawową
o strukturze organizacyjnej klas I – VIII:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kłodzkich,
b) siedziba szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 1,
c) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
d) obwód szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Bartnica, Dworki, Sokolec, Włodowice, Krajanów,
Sokolica, Bieganów;
e) kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, staje się
z dniem 1 września 2017 r. szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VIII z oddziałami
Publicznego Gimnazjum, o którym mowa w § 2 pkt 2:
a) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Bożkowie,
b) siedziba szkoły: Bożków Nr 89E,
c) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
d) obwód szkoły: Bożków, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka;
e) kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
§ 2. Ustala się plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Ruda, a także granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów na okres od dnia 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.:
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1) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie,z siedzibą Jugów, ul. Główna 105, kończy
swą działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.,
a) klasy II i III zostają z dniem 1 września 2017 r. włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Jugowie,
o której mowa w § 1 pkt. 1,
b) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie obejmują
swym obwodem miejscowości: Jugów, Wolibórz, Przygórze, Ludwikowice Kłodzkie, Świerki,
Bartnica, Dworki, Sokolec, Włodowice, Krajanów, Sokolica, Bieganów.
2) Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Konstytucji 3 Maja z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, z siedzibą
Bożków Nr 89E, kończy swą działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.,
a) klasy II i III zostają z dniem 1 września 2017 r. włączone w strukturę Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, o której mowa w § 1 pkt. 3,
b) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Konstytucji 3 Maja z Oddziałami
Integracyjnymi w Bożkowie, obejmują swym obwodem miejscowości: Bożków, Dzikowiec,
Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka, Święcko, Gorzuchów.
§ 3. Ustala się plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Ruda, a także granice obwodów tych szkół na okres od dnia 1 września 2019 r.:
1) Szkoła Podstawowa w Jugowie, z siedzibą Jugów, ul. Główna 85 o strukturze organizacyjnej klas I – VIII
z oddziałami gimnazjum, staje się z dniem 1 września 2019 r. szkołą podstawową o strukturze
organizacyjnej klas I- VIII:
a) siedziba szkoły i miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: Jugów
ul. Główna 85 i ul. Główna 105,
b) obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Jugów, Przygórze, Wolibórz.
2) Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu, o strukturze organizacyjnej klas I – VIII:
a) siedziba szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 1,
b) obwód szkoły: Ludwikowice Kłodzkie, Świerki, Bartnica, Dworki, Sokolec, Włodowice, Krajanów,
Sokolica, Bieganów.
3) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, o strukturze
organizacyjnej klas I – VIII z oddziałami gimnazjum, staje się z dniem 1 września 2019 r. szkołą
podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VIII:
a) siedziba szkoły: Bożków Nr 89E,
b) obwód szkoły: Bożków, Dzikowiec, Czerwieńczyce, Nowa Wieś Kłodzka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 5. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, a także na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Nierodka
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zgodnie z którym rada gminy po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4 w terminie do 31 marca
2017 roku podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ww. ustawą. Uchwała, o której mowa w art. 206 ww. ustawy
określająca projekt planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, plan sieci
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów ww.
szkół publicznych i adresy ich siedzib, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz
na okres od dnia 1 września 2019 roku, została pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty pod warunkiem uwzględnienia w uchwale wskazanych w uzasadnieniu zmian dotyczących zapisu
§ 3 pkt 1 lit., b, pkt. 2 lit. b i pkt 3 lit. b – w zakresie daty rozpoczęcia działalności szkół (opinia Nr
WRE.540.207.2017 z dnia 20 marca 2017 roku). W uchwale w miejsce dat rozpoczęcia działalności szkoły
01 września 2019 roku określonych w § 3 pkt 1 lit. b, pkt. 2 lit. b i pkt 3 lit. b, zastają określone obwody
szkół, natomiast rezygnuje się w § 3 pkt 1 z lit. c, pkt. 2 z lit. c i pkt 3 z lit. c, w którym określone były
obwody szkół.
Organ stanowiący gminy uwzględnił w uchwale zmiany wskazane w opinii Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty i zgodnie z art. 210 ust. 2 ww. ustawy przyjmuje się, że uchwała uzyskała pozytywną opinię
kuratora oświaty.
Uchwała, o której mowa w art. 206 ww. ustawy, została również skierowana do zaopiniowania zgodnie
z art. 209 ww. ustawy do związków zawodowych, to jest:
1) Zarządu Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych z siedzibą we Wrocławiu związek zrezygnował z prawa opiniowania Uchwały Nr 225/XXIX/17 Rady Gminy Nowa Ruda, pismo
z dnia 23.03.2017 r. Nr ZW Forum ZZ-165/2017,
2) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, Oddziału
w Kłodzku – związek pozytywnie zaopiniował założenia uchwały, pismo z dnia 06.03.2017r.,
3) Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Nowej Rudzie na podstawie upoważnienia
wydanego przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku – związek
zaopiniował założenia uchwały pozytywnie, pismo Nr 343/ZO/BK/17 z dnia 13 marca 2017 roku.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Nierodka
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