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UCHWAŁA NR XX/___/2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zamierza się, z dniem 31 sierpnia 2020r., przekształcić Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie
poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: 62-200 Zdziechowa, Zdziechowa 51, na: 62-200 Zdziechowa,
Zdziechowa 136.
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gniezno do dokonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia przedszkola
rodziców dzieci i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia przedszkola.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: E2C01AE6-3A97-4A04-A172-6817E1FE8D47. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. z art. 89 ust. 9 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), a więc procedura jego
dokonania wynika odpowiednio z przepisów powyższej ustawy tak, jak w przypadku likwidacji szkoły.
Przedszkole prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcone z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6
miesięcy przed terminem planowanej przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do
prowadzenia szkół danego typu.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie
polegającego na zmianie siedziby z 62-200 Zdziechowa, Zdziechowa 51 na 62-200 Zdziechowa,
Zdziechowa 136 wynika z faktu, że w roku 2016 Gmina Gniezno przystąpiła do budowy nowej siedziby dla
Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie. W ramach budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w 2017
roku powstał nowoczesny budynek, przeznaczony na potrzeby przedszkola w Zdziechowie. Obecnie
przedszkole funkcjonuje zarówno w starej jak i nowej siedzibie, jednakże od nowego roku szkolnego
Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie bedzie funkcjonowała już tylko w nowej siedzibie. Wobec
powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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