
Uchwała nr 403/LXXIX/2018 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 2017 r.  

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

 

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

z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe „Granice obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r.” wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1 zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Władysława Figielskiego” na ulicę „Ppłk. 

Zygmunta Kostkiewicza”; 

 
b)  w pkt 3 zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Leona Rewekanta” na ulicę „Karola 

Mikulskiego”.  

 
2. W załączniku nr 2 do uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe „Granice obwodów publicznych 

gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gostynin, 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.” w pkt 1 zmienia się 

dotychczasową nazwę ulicy „Władysława Figielskiego” oraz ulicę „Leona Rewekanta” na ulicę 

„Ppłk. Zygmunta Kostkiewicza” oraz ulicę „Karola Mikulskiego”. 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

         Andrzej Robacki 



UZASADNIENIE 

 

 

Zmiana załączników do uchwały nr 271/LIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe wynika z wejścia w życie: 

a) zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 12009), w którym zmienia się dotychczasową nazwę 

ulicy z Leona Rewekanta na Karola Mikulskiego; 

b) zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 12010), w którym zmienia się dotychczasową nazwę 

ulicy z Władysława Figielskiego na Ppłk Zygmunta Kostkiewicza. 

 

Uchwała dostosowuje obwody szkolne do obecnie obowiązujących nazw ulic, nie zmieniając przy 

tym ich zasięgu terytorialnego. 


