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UCHWAŁA NR V/28/2007 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 21 lutego 2007r. 

 
w sprawie założenia Gimnazjum w Konotopie 

 
Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt 1, art. 58 ust. 1, 2, 6, 
7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst 
jednolity z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 


