
                                                               Zarządzenie Nr 0050/30/2017 

                                                Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 22 marca 2017 r. 

 

w sprawie: wszczęcia procedury konsultacji projektu uchwały rady Gminy Krupski Młyn w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

 Na podstawie srt. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art.5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.)  

                                                      

                                                             Wójt Gminy Krupski Młyn zarządza: 

§ 1 

1. Przedmiotem konsultacji objęty jest projekt uchwały Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

2. Konsultacje odbędą się w dniach od 22 marca 2017 roku do 28 marca 2017  roku. 

3. Przedmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych 

organizacji. 

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu należy zgłaszać w formie pisemnej: 

a) na adres : Urząd Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  gmina@bip.krupskimlyn.pl 

 

 § 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Uchwała nr……….. Rady Gminy Krupski Młyn 

                                                     z    dnia …………………………………….. 

 

w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjum 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 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

                                                       Rada Gminy Krupski Młyn 

                                                           uchwala, co następuje: 

§1 

Uchwała określa: 

1. Plan sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski 

Młyn, na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn klas dotychczasowego publicznego 

gimnazjum prowadzonego  w szkole podstawowej, oraz granice obwodu klas 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Krupski Młyn na okres od 1 

września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

 

§2 

Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na 

stronie ogłoszeń w siedzibie Gminy Krupski Młyn , ul. Krasickiego 9, a także na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn. 

§3 

         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

       §4 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                  

 



                                                                      Załącznik nr 1 do  uchwały nr ……………………. 

                                                                              z dnia ……………………………… 

 

 

              Plan sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn, a 

także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krupski 

Młyn, na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

 

 

 

L.p 

 

Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby szkoły 

 

Granice obwodu 

szkoły na rok szkolny 

2017/2018 i  

2018/2019 

 

1. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jarosława  

Dąbrowskiego w Krupskim Młynie 

 

Ul. Dąbrowskiego 2, 

42-693 Krupski Młyn 

 

Krupski Młyn,  

Ziętek 

 

 

2. 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Potępie 

 

Ul. Tarnogórska 12, 

Potępa, ul. Tarnogórska 12 

 

Potępa, 

Żyłka, 

Kanol, 

Odmuchów, 

Koty (Gmina Tworóg), 

Wesoła (Gmina 

Tworóg), 

Pusta Kuźnica (Gmina 

Tworóg). 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Załącznik nr 2 do  uchwały nr ……………………. 

                                                                              z dnia ……………………………… 

 

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Krupski Młyn klas dotychczasowego publicznego gimnazjum 

prowadzonego  w szkole podstawowej, oraz granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonego przez Gminę Krupski Młyn na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 

2019 roku. 

 

 

L.p 

 

Nazwa szkoły 

 

Adres siedziby szkoły 

 

Granice obwodu 

szkoły na rok szkolny 

2017/2018   i  

2018/2019 

 

1. 

 

Klasy Gimnazjum w Krupskim  

Młynie prowadzone w Szkole 

Podstawowej  im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Krupskim Młynie 

 

Ul. Dąbrowskiego 2, 

42-693 Krupski Młyn 

 

Krupski Młyn,  

Ziętek 

Potępa, 

Żyłka, 

Kanol, 

Odmuchów, 

Koty (Gmina Tworóg), 

Wesoła (Gmina 

Tworóg), 

Pusta Kuźnica (Gmina 

Tworóg). 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


