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1109 
 

UCHWAŁA NR XIV/89/08 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 27 maja 2008r. 

 

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłonowie w Filię Szkoły Podstawowej  
w Chotkowie 

 
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2008r. dokonuje się prze-
kształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłonowie po-
przez: 

- likwidację klas IV - VI, których uczniowie 
od 1 września 2008r. kontynuować będą 
naukę w Szkole Podstawowej w Chot-
kowie, 

- z klas I - III i oddziału przedszkolnego two-

rzy się filię Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Chotkowie. 

§ 2. Obwód Szkoły Filialnej w Jabłonowie obej-
muje miejscowość Jabłonów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Wygnaniec 
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1110 
 

UCHWAŁA NR XIV/90/08 
RADY GMINY BRZEŹNICA 

 
z dnia 27 maja 2008r. 

 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie w Filię Szkoły Podstawowej w Chotkowie 

 
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 6 w związku z art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2008r. dokonuje się prze-
kształcenia Szkoły Podstawowej w Wichowie po-
przez: 

- likwidację klas IV - VI, których uczniowie 
od 1 września 2008r. kontynuować będą 
naukę w Szkole Podstawowej w Chot-
kowie, 

- z klas I - III i oddziału przedszkolnego two-

rzy się filię Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Chotkowie. 

§ 2. Obwód Szkoły Filialnej w Wichowie obejmu-
je miejscowości Przylaski i Wichów oraz przysiółki 
Wojsławice, Przyborze i Trojanówka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brzeźnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 wrze-
śnia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Wygnaniec 
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