UCHWAŁA NR LXI/405/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 996) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój:
l.p.
1.
2.
3.

Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego
Przedszkole
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Lądku-Zdroju
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Trzebieszowicach
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

Adres
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Powstańców Wielkopolskich
26A
Trzebieszowice 150, 57-540 Lądek-Zdrój
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kościelna 31

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowizującą od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
do kompetencji rady gminy należy ustalanie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej
sieci z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
Obecnie w Gminie Lądek-Zdrój funkcjonują: jedno przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
Lądek-Zdrój oraz dwa oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych prowadzonych
przez

Gminę

Lądek-Zdrój:

w

Szkole

Podstawowej

im.

Wincentego

Witosa

w Trzebieszowicach (1 oddział przedszkolny - maksymalnna ilość miejsc: 25) i w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju (1 oddział przedszkolny - maksymalna ilość miejsc: 25).
W dniu

28 marca 2018 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę Nr LV/350/2018

w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Publicznego w Lądku-Zroju. Placówka od
1 września 2018 r. będzie funkcjonowała w nowym budynku, pod adresem: 57-540 Lądek-Zdrój,
ul. Powstańców Wielkopolskich 26A. Przedszkole umożliwi korzystanie z wychowania przedszkolnego 150
dzieciom, w tym dzieciom niepełnospawnym. W tej placówce od 1 września 2018 r. będzie również
funkcjonował oddział integracyjny, co zostanie uwidocznione w nazwie przedszkola, zgodnie z § 1
rozporządzenia
w

sprawie

Ministra

Edukacji

szczegółowej

organizacji

Narodowej
publicznych

z
szkół

dnia
i

17

przedszkoli

marca
(Dz.U.

2017
z

2017

r.
r.,

poz. 649, Dz.U. z 2018 r., poz. 691).
Dane demograficzne na terenie Gminy Lądek-Zdrrój kształtują się następująco:
rok urodzenia

2012

2013

2014

2015

2016

2017

liczba dzieci

67

60

61

63

55

50

zameldowanych
Okeślona sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lądek-Zdrój zapewni większości dzieci, wskazanych w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
możliwość

realizowania

wychowania

przedszkolnego

w

placówkach

położonych

w odległościach nie przekraczających 3 km od miejca zamieszkania dziecka. Natomiast dzieciom,
zamieszkłym w miejscowościach oddalonych powyżej 3 km od ww. placówek, gmina zapewni bezpłatny
trnsport i opiekę w trakcie tego przewozu.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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