
UCHWAŁA NR XXXI/214/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 910) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli 
(Dz.U.z 2019 r.  poz. 502)  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 terenie Gminy Świebodzice (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2995 z póżn. zm.)  

§ 1. otrzymuje brzmienie: 
"§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli na terenie Gminy Świebodzice: 

1) Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach, przy ul.Księcia 
Bolka 17 oraz Mieszka Starego 4, 

2) Przedszkole nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach ul.Spokojna 3 i Świdnicka 13". 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zgodnie z cytowanymi 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. Ponadto
informuje się, że w uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały nie więcej niż 6 oddziałów,
mogą być zlokalizowane w rożnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości. Organ
prowadzący winien zapewnić dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru
nad tymi oddziałami.

W celu zwiększenia miejsc w publicznych przedszkolach zachodzi konieczność zlokalizowania
3 oddziałów w innych lokalach tj.: w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr
3 oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach.

W Przedszkolu nr 2, którego siedziba pozostaje bez zmian, zajęcia będą prowadzone w trzech,
a nie jak dotychczas dwóch , lokalach tj. Księcia Bolka 17, Krzywoustego 46 oraz Mieszka Starego 4.

Natomiast w Przedszkolu nr 3, którego siedziba pozostaje bez zmian, zajęcia będą prowadzone
w lokalu przy ul. Spokojnej 3, Wolności 23.

Tym samym zwiększy się o 75  ilość miejsc w publicznej sieci przedszkoli i będzie przeznaczona
m. innymi dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego Koniczynka.

Biorąc powyższe , podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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