
UCHWAŁA NR ……./………/2019  

RADY MIEJSKIEJ W REDZIE 

z dnia ……………….. 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda 

od dnia 1 września 2019 roku. 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Redzie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 

1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.  

 

§ 3 

 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1 oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały nr ……../………./2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia  …………… 2019 r 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 

1 września 2019 roku. 

 

Reforma edukacji, zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wprowadziła 

od dnia 1 września 2017 r.  zmianę ustroju szkolnego.  

Uchwałą nr XXVIII/297/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Rada Miejska w Redzie 

określiła plan sieci, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz klas 

dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Reda na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

W związku z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ww. uchwała traci moc 

z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, należy ustalić nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę, a także określić granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 

1 września 2019 r.  

Niniejszą uchwałą usankcjonowano istniejący stan faktyczny i do ustalonych 

obwodów szkolnych przyporządkowano te same ulice, co w obowiązującej dotychczas 

uchwale. Na pisemny wniosek rodziców dzieci mieszkających w  Redzie Pieleszewie, ulice 

położone w tej części miasta: Łososiową, Ogrodników, Owocową, Rzeczną, Torową, 

Warzywniczą, Wejherowską, Zbożową, Zielarzy, Zielną, przesunięto z obwodu Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Redzie do obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie. 

Ponadto do dotychczasowych obwodów szkolnych włączono nowopowstałe ulice tj.: 

a) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie dodano nowopowstałą ulicę Bosmańską, 

b) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie dodano nowopowstałe ulice – Azaliową 

i Leszczynową, 

c) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie dodano nowopowstałą ulicę – Marynarską, 

d) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie dodano nowopowstałe ulice – Handlową 

i Kolejową 

e) do obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie dodano nowopowstałe ulice –  ks. Janusza 

Pasierba i ks. Albina Potrackiego. 

Sieć publicznych szkół podstawowych została zorganizowana w sposób 

umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, przy uwzględnieniu 

drogi dziecka z domu do szkoły. 

Przedmiotowa uchwała została przekazana Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, który 

wydał pozytywną opinię w sprawie przedstawionej sieci szkół. 

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne 

i uzasadnione. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy. 

 

  

 
sporządził/zatwierdził 

P.G/H.J 20.03.2019 r. 

 
 


