
UCHWAŁA NR 192/XL/2021 
RADY GMINY IŁÓW 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 

1 września 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zm.) Rada Gminy Iłów uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Iłów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, na okres 
od 1 września 2021r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.   Traci moc Uchwała nr  36/VIII/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów. 

§ 4.  Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 
informacyjnych  publicznych szkół podstawowych, o których mowa §1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy Iłów 
 

Sławomir Tomaszewski 
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Załącznik. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Iłów na okres od dnia 1 września 2021 roku. 
 

Lp Nazwa szkoły 

Adres siedziba szkoły, adresy 

ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych 

 

Granice obwodu szkoły: 

1 Szkoła Podstawowa im. 

Żołnierzy AK Cichociemnych 

w Brzozowie Starym 

Brzozów Stary 67, 96-521 Brzozów Oś granicy obwodu szkoły przebiega: 
- od strony północnej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Iłowie; 
- od strony wschodniej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Filialnej w Giżycach; 
- od strony południowej po granicy Gminy Iłów z Gminą Rybno i z Gminą Kocierzew Południowy; 
- od strony zachodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Kiernozia i po granicy obwodu szkolnego 

Szkoły Podstawowej w Kapturach. 
 

2. Szkoła Podstawowa Filialna 

im.  Wojska Polskiego w 

Giżycach o strukturze klas I-

III z oddziałem 

przedszkolnym włączona w 

strukturę organizacyjną 

Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Iłowie 

Giżyce 10, 96-521 Brzozów Dla uczniów klas I-III oś granicy obwodu szkoły przebiega: 
- od strony północnej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Iłowie, 
- od strony wschodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Młodzieszyn i Rybno 
- od strony południowej po granicy Gminy Iłów z Gminą Rybno  i po granicy obwodu szkolnego 

Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, 
- od strony zachodniej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym. 
 

3 Szkoła Podstawowa im. 

Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Iłowie 

ul. Płocka 14, 96-520 Iłów Dla uczniów klas I-III oś granicy obwodu szkoły przebiega 
- od strony północnej po osi rzeki Wisły, która jest północną granicą Gminy Iłów; 
Od strony wschodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Młodzieszyn, 
- od strony południowej po granicy Gminy Iłów z Gminą Rybno, po granicy obwodu Szkoły 

Podstawowej w Brzozowie Starym i Szkoły Podstawowej w Kapturach, 
- od strony zachodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Słubice. 
Dla uczniów klas IV-VIII oś granicy obwodu szkoły przebiega 
- od strony północnej po osi rzeki Wisły, która jest północną granicą Gminy Iłów;  
- od strony wschodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Młodzieszyn i Gminą Rybno; 
- od strony południowej po granicy Gminy Iłów z Gminą Rybno i po granicy obwodu Szkoły 

Podstawowej w Brzozowie Starym i Szkoły Podstawowej w Kapturach, 
- od strony zachodniej po granicy Gminy Iłów z Gminą Słubice   

4 Szkoła Podstawowa im. 

Bolesława Chrobrego w 

Kapturach 

Kaptury 5, 96-521 Brzozów Oś granicy obwodu szkoły przebiega: 
-od strony północnej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Iłowie, 
- od strony wschodniej i południowej po granicy obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej  

w Brzozowie Starym, 
- od strony zachodniej po granicy Gminy Iłów z Kiernozia i Gminą Sanniki. 
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UZASADNIENIE 

Do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i określenia 

granic obwodów publicznych szkól podstawowych na okres od dnia 1 września  

2021 roku stosuje się przepisy art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 roku poz. 910 ze zm.). Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych. Z art. 39 wynika, że sieć publicznych szkół podstawowych winna być 

zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego. 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV 

szkół podstawowych oraz 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. Jeżeli 

te odległości są przekroczone, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i 

opieki albo zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły środkami komunikacji publicznej. 

 W sieci szkół podstawowych ustalonej dotychczas obowiązującą uchwałą nr 36/VIII/2019 

Rady Gminy Iłów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. obecnie nastąpiła zmiana. Podjęta przez Radę 

Gminy Iłów uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w 

Giżycach w Szkołę Podstawową Filialną im. Wojska Polskiego w Giżycach o strukturze klas I-III z 

oddziałem przedszkolnym i włączenie w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, wymusza podjęcie uchwały dotyczącej sieci szkół ze 

względu na zmiany, jakie z dniem 1 września 2021 r. w tej sieci zajdą. W załączniku do uchwały, 

którym jest Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, a także 

granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów na okres od 

1 września 2021 r. wprowadza się: 

1). Nazwę przekształconej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Giżycach 

w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Filialna im. Wojska Polskiego w Giżycach o strukturze klas  

I-III z oddziałem przedszkolnym włączona w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie,  

2). Granice obwodu Szkoły Podstawowej Filialnej im. Wojska Polskiego w Giżycach, dla 

uczniów klas I -III z siedzibą: Giżyce 10, 96-521 Brzozów po włączeniu w strukturę organizacyjną 

Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, 

3) Granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie dla 

uczniów klas IV-VIII po przekształceniu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  
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w Giżycach i włączeniu w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Iłowie. 

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr KOG.542.156.2021.IKm z dnia 21 maja 2021 

roku zaopiniował pozytywnie zgodność przedłożonego Projektu planu sieci szkół podstawowych z 

warunkami określonymi w art. 39 ust. 1-2, 5a - 7a ustawy Prawo Oświatowe. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne.  

 
 Przewodniczący Rady Gminy Iłów 

  
Sławomir Tomaszewski 
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