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UCHWAŁA Nr XIV/179/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVI/180/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Nowej
Cerkwi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.
2 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 3d Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Nadać statut Gimnazjum w Nowej Cerkwi, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały. *
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Chojnice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

w sprawie nadania statutu Gimnazjum w Sławęcinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust.
2 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.
329 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 3 d Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.
zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Nadać statut Gimnazjum w Sławęcinie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.*
§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Chojnice
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
W. Górny

Przewodniczący
Rady Gminy
W. Górny
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