
Uchwala Nrl40/XVII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawieokreslenia obwodu Publicznej Szkofy Podstawowej w Krukowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt.8 w zwiazku z
art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co nastepuje:

§1
Uchwala si? dla Szkofy Podstawowej w Krukowie nastepuja^cy obwod:

- od strony pomocnej:
osiajest rzeka Omulew na odcinku od miejscowosci Kwiatkowo do solectwa
Brodowe Laki

- od strony wschodniej:
osiajest granica z Gmina^ Baranowo na odcinku od rzeki Omulew do Solectwa
Dabrowa

- od strony pohidniowej:
osiajest granica Gminy Baranowo i Jednorozec na odcinku od miejscowosci
Ostrowek do Solectwa Zelazna

- od strony zachodniej:
osia^sq. granice miejscowosci Kwiatkowo, Poscien, Zareby na odcinku od rzeki
Omulew do granicy Gminy Jednorozec.
Do obwodu Szkofy naleza^miejscowosci: Krukowo, Binduga, Nowa Wies, Rawki,
Rzodkiewnica, Skuze, Wierzchowizna.

§2.
Uczniowie kontynuuja^cy nauk? moga^ dokoriczyc ja^ w dotychczasowym obwodzie

poza dziecmi z oddziahi przedszkolnego, ktore rozpoczynaja^nauk? w obwodzie
zgodnym z niniejsza^uchwala^.

§3-
Traci moc uchwata Nr 52/VII/99 Rady Gminy w Chorzelach z dnia 15 marca 1999r.
w sprawie okreslenia obwodu Publicznej Szkoly Podstawowej w Krukowie.

§4.
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.



uzasadnienie

Do obwodu szkofy naleza^ miejscowosci Krukowo, Binduga, Nowa Wies oraz cz?sc
Rzodkiewnicy. Miejscowosci nalezace do obwodu Szkofy w Zarebach- cz?sc
Rzodkiewnicy, Rawki, Skuze, Wierzhowizna ( po likwidacji filii w Rawkach)
granicza^ z obwodem Szkofy Podstawowej w Krukowie. W wyniku zmiany obwodu
nie bedzie koniecznosci dowozenia dzieci szkofy podstawowej do odleglej
miejscowosci Zareby.

Wobec powyzszego podjecie uchwafy staje si? zasadne.


