UCHWAŁA NR LV/350/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 i 9 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2018 r. zmienia się siedzibę Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju
przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 na siedzibę: Lądek-Zdrój, ul. Powstańców Wielkopolskich 26A.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ladka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu 89 ust. 9 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r., poz. 59 ze zm.), a zatem procedura jego
dokonania wynika z odpowiednio stosowanych art. 89 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Stąd też przedszkole publiczne może być przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący
przedszkole, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić
o zamiarze przekształcenia przedszkola: rodziców dzieci oraz właściwego kuratora oświaty. Przedszkole
może zostać przekształcone po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Mając powyższe na
uwadze, w celu przeprowadzenia procesu przekształcenia przedszkola podjęto poniższe działania:
1) podjęcie przez Radę Miejską Lądka-Zdroju uchwały Nr LIII/339/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zamiaru zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju,
2) pisemne powiadomienie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o zamiarze zmiany siedziby
placówki,
3) zawiadomienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze zmiany siedziby przedszkola wraz
z wnioskiem o wydanie opinii w tym zakresie,
4) wystąpienie do organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015
r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby przedszkola.
Przeniesienie siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego umożliwi od roku szkolnego 2018/2019
kontynuację wychowania przedszkolnego w nowym budynku dzieciom dotychczas uczęszczającym do
przedszkola

oraz

pozwoli

rozpocząć

edukację

przedszkolną

nowej

grupie

przedszkolnej

w znacznie korzystniejszych warunkach.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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