
Załącznik Ni 9 do Protokołu Nr V/2003
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 12.03.2003r.

w sprawie zmiany obwodu publicznego Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w 
Szymankowie.

Uchwała Nr V/46/2003
Rady Gminy Lichnowy
Z dnia 12 marca 2003r.

Na podstawie art.17 ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty 
(jednolity tekst Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz.153 
i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136, 
Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320 oraz 
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Dz.U. Nr 41, poz.362 , Nr 113, poz.984 
, Nr 141, poz.l 185, z 2003r. Nr 6 , poz.65) oraz na podstawie art.7 ust.l pkt 8 i art.18 ust.2 
pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 26, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§ 1.

Uchwala się dla Szkoły Podstawowej im.Edyty Czoskówny w Szymankowie ul.Boh. 
Września 14 następujący obwód obejmujący miejscowości:

Szymankowo, Starynię , Lichnówki I i Lichnówki II.

§2.
W Uchwale Nr IV/50/99 Rady Gminy Lichnowy z dnia 05 marca 1999r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Edyty Czoskówny w Szymankowie § 2 otrzymuje 
brzmienie :
„ Do obwodu szkoły należą : Szymankowo, Starynia , Lichnówki I i Lichnówki II „.

§3.

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§4.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 01 września 2003r.
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U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie w sprawie zmiany obwodu publicznego Szkoły Podstawowej im. 
Edyty Czoskówny w Szymankowie.

Na podstawie art.17 ust 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy określa granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze 
gminy.

W związku z przeniesieniem do obwodu nowo tworzonego Gimnazjum w 
Szymankowie m.in. miejscowości Lichnówki I i Lichnóki II proponuje się również włączyć 
do obwodu Szkoły Podstawowej w Szymankowie miejscowości Lichnówki I , która do tej 
pory znajdowała się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Lichnowach. Zmiana ta 
podyktowana jest przede wszystkim dobrem uczniów, którzy w chwili obecnej dojeżdżają do 
szkoły w Lichnowach , co niejednokrotnie jest powodem wielu problemów komunikacyjnych 
i lokalowych z uwagi na dużą ilość dzieci w szkole w Lichnowach. Przeniesienie 
miejscowości Lichnówki I do obwodu szkoły w Szymankowie spowoduje przede wszystkim 
wykorzystanie bazy lokalowej szkoły , gdzie obecnie uczy się bardzo mała ilość dzieci , co 
jest zagrożeniem bytu tej szkoły. Zmiany te są również wynikiem wniosków rodziców .

Z uwagi na powyższe argumenty wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


