UCHWAŁA NR LIII/339/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie zamiaru 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 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. zamierza się dokonać zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego
w Lądku-Zdroju
z Lądek-Zdrój,
ul.
Ignacego
Paderewskiego
2 na
Lądek-Zdrój,
ul. Powstańców Wielkopolskich 26A.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Jan Zawadzki
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UZASADNIENIE
W procedurze przekształcenia szkoły, placówki odpowiednie zastosowanie na mocy art. 89 ust. 9
Prawo oświatowe znajdują przepisy o likwidacji szkoły, określone w ww. art. 89 ust. 1-8 tej ustawy, który w
ust. 1 stanowi, iż szkoła publiczna (placówka) może być zlikwidowana (przekształcona) przez organ
prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ możliwości kontynuowania nauki w
innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły (placówki) rodziców uczniów,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu. Szkoła (placówka) może być zlikwidowana (przekształcona) po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Obecnie Gminne Przedszkole Publiczne w Lądku-Zdroju mieści się w budynku położonym
w Lądku-Zdroju przy ul. Ignacego Paderewskiego 2. Jest to budynek zabytkowy, dwukondygnacyjny,
nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych, co
umożliwia przyjęcie do przedszkola maksymalnie 118 dzieci.
Po zmianie siedziby przedszkole będzie funkcjonowało w nowowybudowanym budynku, który zapewni
właściwe warunki lokalowe do prowadzenia edukacji przedszkolnej dla maksymalnie 150 dzieci. Ponadto
zostanie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym zmiana siedziby
przedszkola pozytywnie wpłynie na zwiększenie dostępności i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na
terenie gminy.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zamiaru zmiany z
dniem 31 sierpnia 2018 r. siedziby Gminnego przedszkola Publicznego w Lądku-Zdroju.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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