
Załącznik Nr j do Protokołu Nr XXII/2012

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 26.04.2012r.

Uchwała Nr XXII/172/2012 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.4 
w związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz 
granice ich obwodów.

§2.

Sieć publicznych gimnazjów w Gminie Lichnowy tworzą:

1) Gimnazjum w Lisewie Malborskim wchodzące w skład Zespołu Szkół w Lisewie 
Malborskim przy ul. 10 Marca 51,

2) Gimnazjum w Lichnowach wchodzące w skład Zespołu Szkół w Lichnowach przy ul. 
Zwycięstwa 15

§3.

Do obwodu Gimnazjum w Lisewie Malborskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
w Lisewie Malborskim przy ul. 10 Marca 51 należą następujące miejscowości:

1) Lisewo Malborskie,
2) Boręty,
3) Boręty Pierwsze,
4) Boręty Drugie.
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§4.

Do obwodu Gimnazjum w Lichnowach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lichnowach 
przy ul. Zwycięstwa 15 należą następujące miejscowości:

1) Lichnowy,
2) Lichnówki,
3) Lichnówki Pierwsze,
4) Lichnówki Drugie,
5) Dąbrowa,
6) Parszewo,
7) Pordenowo,
8) Starynia,
9) Tropiszewo,
10) Szymankowo

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2012r.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§6.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

Zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających 
siedzibę na obszarze gminy.

Rada Gminy Lichnowy w dniu 29 marca 2012r. podjęła uchwałę Nr XXI/160/2012 w 
sprawie likwidacji Gimnazjum w Szymankowie przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 14. Na 
mocy powyższej uchwały z dniem 31.08.2012r. zostanie zlikwidowane Gimnazjum w 
Szymankowie, a uczniom zlikwidowanego gimnazjum zapewnia się kontynuację nauki w 
Gimnazjum w Lichnowach, wchodzącego w skład zespołu Szkół w Lichnowach przy ul. 
Zwycięstwa 15. W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązek ustawowy wynikający 
z art.17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty należy podjąć uchwałę określającą sieć publicznych 
gimnazjów oraz wskazać ich obwody po zmianach wynikających z likwidacji Gimnazjum w 
Szymankowie.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


