
UCHWAŁA NR XIX/137/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016, poz.446, 1579 i 1948), w związku z art. 59 ust.1 i ust.  2 oraz z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954,1985,2169, z 2017r. poz. 60) Rada Gminy w Przerośli 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2017 roku dokonać likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy 
Przerośl:

1) Punktu Przedszkolnego zlokalizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, przy ul. Rynek 11,  
16-427 Przerośl,

2) Punktu Przedszkolnego zlokalizowanego w Szkole Podstawowej w Pawłówce, 16-427 Przerośl,

§ 2. Uczniowie likwidowanych punktów przedszkolnych  będą mieli możliwość realizacji rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej w Przerośli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli oraz 
Szkole Podstawowej w Pawłówce.

§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Przerośl. do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia likwidacji, w szczególności przed upływem terminu 28 lutego 2017r. do doręczenia niniejszej 
uchwały rodzicom uczniów i wychowanków, Dyrektorowi Szkoły, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, związkom 
zawodowym oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji punktów 
przedszkolnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Uzasadnienie

Do Uchwały NR XIX/137/2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 7 lutego 2017r.

w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl

Sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przerośl podlega restrukturyzacji i racjonalizacji ze
względu na sytuację demograficzną oraz ekonomiczną Gminy. Krokiem dostosowującym sieć do warunków
gminnych jest przekształcenie punktów przedszkolnych poprzez ich likwidację.

Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji,
zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty, organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Likwidacja punktów przedszkolnych rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej
wymienione wyżej zamiary.

Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy Przerośl do dalszego postępowania przewidzianego
w art. 59 ustawy o systemie oświaty.

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji punktów przedszkolnych nastąpi na podstawie
niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2017 r.

Przekształcenie punktów przedszkolnych poprzez ich likwidację jest zasadne ze względów organizacyjnych.
Pozwoli na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w Gminie Przerośl, przy czym nie zmieni dostępności do
edukacji najmłodszym uczniom. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Przerośli i Pawłówce będą
mogły nadal korzystać z edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w  Szkołach Podstawowych
w Przerośli i Pawłówce.

Zgodnie z art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty wyrażenie zamiaru przekształcenia szkoły należy do
uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady Gminy w Przerośli.
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