Uchwała Nr  III/10/2017
Rady GminY RADZANÓW 
z dnia 30 marca 2017r. 

w sprawie: 
       dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 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, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1
 Uchwała określa:
1. sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów,              a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2. sieć prowadzonych przez Gminę Radzanów publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radzanów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Radzanowie
Grzegorz Aderek






Uzasadnienie:
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wynika z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zgodnie z którym  Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ww. ustawą. 
Podstawą do podjęcia niniejszej uchwały jest pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty dot. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przyjęta Uchwałą Nr II/6/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 

