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UCHWAŁA NR ……/……./2022 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia ………………….  2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) i art. 210 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2022r. 

 

  



 

 

       Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR ……………../………./2022 

RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY 

z dnia …………………….. 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Rydzyna. 

Uchwałą Nr IX/74/2019 r. z dnia 4 czerwca 2019 r. Rada Miejska Rydzyny uchwaliła plan sieci 

publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę, a także granice ich obwodów. Następnie zmianą 

uchwały z dnia 27 października 2020r. Rada Miejska rozszerzyła obwód Szkoły Podstawowej w Rydzynie  

o nowopowstałą ulicę Macieja Rataja (wyłączając ją równocześnie z obwodu Szkoły Podstawowej w Dąbczu). 

Obecnie w związku z podjęciem przez Radę Miejską Rydzyny Uchwały Nr XLII/323/2022 z dnia 10 

maja 2022r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie 

poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w 

budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły w Rydzynie przy ul. Wolności 14a, zmianie 

ulega adres siedziby szkoły oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

 

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie z dniem 1 września 2022r. będzie 

miała swoją siedzibę w budynku szkoły przy ul. Wolności 14 a. Jednocześnie likwidacji ulegną dwa miejsca 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tj. przy ul. Zamkowej 2  i 3.  

 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu 

(WNS.1.13.2022) oraz związków zawodowych (Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rydzynie, 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie oraz Forum 

Związków Zawodowych Zarząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego). 

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 


