
UCHWAŁA NR VIII/057/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 39 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.2)), Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala: 

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz 
granice obwodów szkół podstawowych powadzonych przez Gminę Białobrzegi obowiązujące od dnia 1 września 
2019 r.: 

Lp.  Nazwa szkoły  Adres siedziby szkoły,adresy innych 
lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych 

 Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Białobrzegach 

 Białobrzegi ul. Rzemieślnicza 21/31 26 – 
800 Białobrzegi; Białobrzegi ul. Reymonta 
13 26 - 800 Białobrzegi 

 miasto Białobrzegi; miejscowości wiejskie: Brzeźce, 
Kolonia Brzeźce, Budy Brankowskie, Okrąglik, 
Pohulanka, Szczyty.

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Suchej 

 Sucha ul. Szlachecka 88A 26 – 
800 Białobrzegi 

 miejscowości wiejskie: Brzeska Wola, Dąbrówka, 
Jasionna, Leopoldów, Mikówka, Kamień, Stawiszyn, 
Sucha, Suski Młynek, Wojciechówka.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego cytowanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 
2500 

2) Zmiany tekstu jednolitego cytowanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, 
poz. 1669, poz. 2245.
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Uzasadnienie
Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2019 r., jest 
konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół 
na czas określony To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r. co zostało jednoznacznie potwierdzone 
w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz 
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorządy 
prowadzące zadania gminne, zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na podstawie 
ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 
2019 r. Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy - podejmując uchwałę, dąży do tego, aby 
szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub 
jego bliskiej lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały. Sieć 
szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie 
obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza: 1) 3 km – w przypadku 
uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. 
W związku z powyższym do uzasadnienia przedmiotowej uchwały dodatkowo załącza się mapę na której 
zaznaczono siedziby szkół podstawowych i innych lokalizacji prowadzenia zajęć oraz obwody tych szkół wraz 
z informacją o długości drogi dzieci do szkoły. W przypadku przekroczenia limitów drogi dziecka do szkoły 
określonych w art. 39 ust. 2 ustawy uczniowie zostaną objęci bezpłatnym, zorganizowanym przez Gminę 
Białobrzegi transportem oraz opieką w czasie przewozu. Projekt uchwały w trybie art. 39 ust. 8 wyżej cytowanej 
ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
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