
UCHWAŁA NR XIV/103/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 późn. zm.)  oraz art. 32 ust 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U z  2019 poz. 1148 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
na ternie Gminy Świebodzice (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2995)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się sieć oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach ul. 

Ofiar Oświęcimskich 58,
2) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza 

w Świebodzicach ul. Ciernie 30”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie

 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa rada gminy ustala sieć
prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, przy czym ustalenie sieci tych placówek następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty o zgodności  sieci z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe.

W stosunku do stanu aktualnego wynikającego z Uchwały Nr VIII/67/2019 z dnia 26 kwietnia
2019 r., uwzględnia:

·rezygnację z utworzenia Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Świebodzicach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 (pominięcie pkt 1 § 2 zmienianej uchwały), podyktowaną
ujawnionymi już po podjęciu uchwały Nr VIII/67/2019 względami natury technicznej i finansowej
związanej z dostosowaniem części budynku tej szkoły do potrzeb placówki przedszkolnej;

·uzupełnienie oznaczenia prowadzącej Oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej integracyjnej
w Świebodzicach ul. Ciernie 30 przez dodanie w nazwie szkoły jej imienia –„im. Henryka
Sienkiewicza” (pkt. 3 § 2 zmienianej uchwały: obecnie jako pkt 2 tego przepisu).

.

Dolnośląski Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię o projektowanej sieci.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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