
 

 

 

 

 

                                                 ZARZĄDZENIE  NR    26 /2017 

WÓJTA  GMINY  PRZEROŚL 

z dnia   27  marca  2017r 

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał  

 
    Na  podstawie art.30  ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2016 r ,poz. 446 z póź.zm.)  zarządza się co następuje : 

 

 

  § 1. Określa się sposób wykonania uchwały Rady Gminy Przerośl podjętej na  
 

          XXI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przerośl w dniu  24 marca  2017r.   
 

          według  harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

  §  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nr  26 /2017  z dnia  27 marca  2017r. 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH NA XXI NADZWYCZAJNEJ  SESJI  RADY GMINY W DNIU  24 marca  2017r. 

 Nr uchwały Tytuł uchwały Zadania wynikające z uchwały Sposób realizacji zadania 

Termin 

realiza

cji 

Odpowiedzialn

y za realizację 

(symbol 

stanowiska) 

Nadzorujący 

1. XXI/143/2017 

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra 

Edukacji Narodowej na postanowienie 

Podlaskiego Kuratora Oświaty w 

Białymstoku w sprawie negatywnej opinii 

dotyczącej zamiaru likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Pawłówce 

Postanawia się wnieść zażalenie do 

Ministra Edukacji Narodowej na 

postanowienie Podlaskiego Kuratora 

Oświaty w Białymstoku z dnia 14 marca 

2017r.  w sprawie negatywnej opinii 

dotyczącej zamiaru likwidacji Punktu 

Przedszkolnego w Pawłówce 

Podjęto uchwałę, w której postanowiono wnieść 

zażalenie do MEN na postanowienie Podlaskiego 

Kuratora Oświaty w Białymstoku z dnia 14 marca 

2017r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej 

zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w 

Pawłówce 

2017 

Aneta 

Dyczewska 

Bo 

 

Wójt Gminy  

 

2. XXI/144/2017 

w sprawie zajęcia stanowiska wobec 

wezwania Rady Gminy Przerośl do 

usunięcia naruszenia prawa.  

Postanawia się podtrzymać uchwałę nr 

XX/142/2017  z dnia 23 lutego 2017r. w 

spr. przekazania  SP w Pawłówce dla 

Stowarzyszenia „EDUKATOR”, uznając 

że została ona podjęta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Postanowiono  podtrzymać w/w uchwałę, uznając, że 

została ona podjęta zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa .  

2017 

Aneta 

Dyczewska  

Bo 

Wójt Gminy 

3. XXI/145/2017 

w sprawie  wniesienia skargi na negatywną 

opinię z dnia 10 marca 2017 roku 

Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Wniesiono skargę na negatywną opinię 

nr RE.542.17.2017 z dnia 10 marca 

2017r. Podlaskiego Kuratora Oświaty  

dot. przekazania z dniem 1 września 

2017r.  SP w Pawłówce dla 

Stowarzyszenia „EDUKATOR” 

Podjęto uchwałę, w której  wnosi się skargę na 

negatywna opinię nr RE.542.17.2017 z dnia 10 marca 

2017 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty  dot. 

przekazania z dniem 1 września 2017r. do prowadzenia 

w drodze umowy Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce, Stowarzyszeniu „EDUKATOR”  w Łomży  

2017 

Aneta 

Dyczewska 

Bo 

Wójt Gminy 

4. XXI/146/2017 

w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych oraz gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego na okres od dnia 1 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 

oraz na okres od dnia 1 września 2019r. 

prowadzonych przez Gminę  Przerośl, 

także określenia obwodów tych szkół. 

Ustalono sieć  publicznych szkół 

podstawowych  w okresie od dnia 1 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 

2019r. na terenie Gminy Przerośl.  

Podjęto uchwałę, w której ustalono sieć publicznych 

szkół podstawowych w okresie od dnia 1 września 

2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. na terenie Gminy 

Przerośl oraz ustalono obwody tych szkół. 

2017 - 

2019 

Aneta 

Dyczewska  

Bo 

Wójt Gminy 

5. XXI/147/2017 
w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego w Przerośli 

Z dniem 31 sierpnia 2017r. 

zlikwidowano Liceum Ogólnokształcące 

w Przerośli 

Podjęto uchwałę, w której  z dniem 31 sierpnia 2017 

roku likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w 

Przerośli wchodzące w skład Zespołu szkół 

Ogólnokształcących w Przerośli   

2017 

Aneta 

Dyczewska 

Bo 

Wójt Gminy 

6. XXI/148/2017 
w sprawie likwidacji punktu 

przedszkolnego  

Z dniem 31 sierpnia 2017r. 

zlikwidowano Punkt Przedszkolny w 

Przerośli 

Podjęto uchwałę, w której z dniem 31 sierpnia 2017r. 

likwiduje się Punkt Przedszkolny zlokalizowany w 

GOKSiT przy ul Rynek 11 w Przerośli .  

2017 

Aneta 

Dyczewska  

Bo 

Wójt Gminy 

  7. 
  

XXI/149/2017 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do 

oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i do publicznych 

szkół podstawowych, dla których Gmina 

Przerośl jest  organem prowadzącym 

Określono  kryteria rekrutacji do 

oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych i do 

publicznych szkół podstawowych, dla 

których Gmina Przerośl jest organem 

prowadzącym  

Podjęto uchwałę, której  określono kryteria i 

odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych  w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przerośl  

   2017  

Aneta 

Dyczewska 

Bo 

 

 

Wójt Gminy  

 

 


