
Uchwała Nr X/405/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 21 czerwca 1999 r.

w sprawie założenia gimnazjum 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329; nr 106, poz. 496 z 1997 r. nr 28, poz.153 i 
nr 141, poz. 943; z 1998 r. nr 117, poz. 759; nr 162, poz. 1126), art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r. nr 13, poz. 74; nr 
58, poz. 261; nr 106, poz. 496 i nr132, poz. 622; z 1997 r. nr 9, poz. 43; nr 106, poz. 679; nr 
107, poz. 689; nr 113, poz. 734 i nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i nr 162, 
poz. 1126) oraz Uchwały Nr II/W/77/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 marca 1999 r. w 
sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin z 
późniejszą zmianą.
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uchwala co następuje:
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Uchwala się akt założycielski publiczneg������
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Wosia 8, który stanowi załącznik do uchwały. 
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Statut Gimnazjum zostanie nadany odrębną uchwałą nie później niż do dnia 31 sierpnia 99 r.
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Na podstawie aktu założycielskiego, o którym mowa w § 1 zakłada się z dniem 1 września 
1999 r. publiczne Gimnazjum Nr 40 w Szczecinie ul. Budzysza Wosia 8.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.

�������niczący Rady
Dominik Górski



Załącznik do Uchwały Nr X/405/99
Rady Miasta Szczecina 
z dnia 21 czerwca 1999 r.

A K T  Z A Ł O Ż Y C I E L S K I 
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Zasięg terytorialny (obwód szkolny) �"	��#�"��$���
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Akacjowa  cał�
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Brodzińskiego  1 - 6E
Brodzińskiego  92 - (do końca)
Budzysza Wosia  cała
Frycza-Modrzewskiego  cała
Grenadierów  cała
Inspektowa  cała
Jackowskiego  cała
Kadetów  cała
Kaperska  cała
Kirasjerów  cała 
Klonowica  cała
Konopnickiej  1 - 19
Koralowa  cała
Krzekowska  cała
Litewska  cała
Modra  cała
Okrzei  cała
Plac Norwida  cała
Podchorążych  cała
Rozmarynowa  cała 
Rzemieślnicza  cała
Sobieskiego  cała
Staffa  cała
Starego Wiarusa  cała
Szenwalda  cała
Środkowa  cała

Świętego Stanisława Kostki  1 - 2



Świętego Stanisława Kostki  1 - (do końca)
Unii Lubelskiej  cała
Wernyhory  cała
Wronia  cała 
Zakładowa  cała
Zaściankowa  cała
Zawadzkiego  cała
Żniwna  cała
Żołnierska  cała
Żyzna  cała


