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z dnia  2 lipca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, w załączniku do uchwały, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) W tabeli pn. „Plan sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Hyżne, a także granice obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne, 
od dnia 1 września 2019 r.”, wiersz nr 1 otrzymuje brzmienie: 

Lp. Nazwa szkoły 

Adres siedziby szkoły,  
adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych 
i opiekuńczych 

Granice obwodu szkoły  
od dnia 1 września 2019 r. 

1. Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Brzezówce 

Brzezówka 111  
36-024 Hyżne Obszar wsi Brzezówka 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

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

Zmiana uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019, wynika z faktu zmiany nazwy Szkoły
Podstawowej w Brzezówce. Uchwałą Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 3 kwietnia 2020 r. szkoła
otrzymała imię 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

Nowa nazwa szkoły to: Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Brzezówce.

Podjęcie uchwały poprzedzono uzyskaniem pozytywnych opinii wymaganych prawem.
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