
UCHWAŁA NR XXVI/261/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez likwidację przedszkolnego 
Oddziału Zamiejscowego w Lewicach

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 6 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. przekształca się Przedszkole Publiczne we Włodzieninie poprzez 
likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach.

§ 2. Wychowankowie likwidowanego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach będą mieli możliwość 
uczęszczania do Przedszkola Publicznego we Włodzieninie, jak również możliwość kontynuowania 
wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Branicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Branice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego we Włodzieninie poprzez
likwidację przedszkolnego Oddziału Zamiejscowego w Lewicach

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła publiczna,
przez co należy rozumieć także przedszkole, także prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, po
zapewnieniu przez ten organ wychowankom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole
publicznej tego samego typu (w tym przypadku przedszkolu publicznym). W myśl art. 59 ust. 6
powołane wyżej przepisy stosuje się również w wypadku przekształcenia szkoły (przedszkola),
przez co należy rozumieć jakąkolwiek istotną zmianę ograniczającą możliwość korzystania z
przedszkola.

Oddział przedszkolny w Lewicach jest Oddziałem Zamiejscowym Przedszkola Publicznego we
Włodzieninie, co sprawia że dzieci z tego oddziału automatycznie uzyskają możliwość
uczęszczania do przedszkola we Włodzieninie, mają również możliwość kontynuowania
wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Branicach, o ile takie wyjście będzie dla rodziców
wygodniejsze, np. ze względu na miejsce pracy.

Na terenie Gminy Branice działają w chwili obecnej 3 przedszkola publiczne, w tym 2 prowadzone
przez Gminę Branice - Publiczne Przedszkole w Branicach z oddziałami w Bliszczycach i
Wysokiej oraz Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałami w Lewicach i Dzbańcach, a
jedno prowadzone przez osobę prawną – Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej im.
Jana Pawła II w Branicach. Ponadto działa jeden Oddział Przedszkolny - przy Szkole Podstawowej
w Uciechowicach. Analiza sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej spowodowała
konieczność wprowadzenia zmian w strukturze sieci przedszkoli. Po dokonaniu koniecznych zmian
w aktualnie obowiązującej sieci, oferta edukacyjna w pozostałych przedszkolach i oddziałach
zamiejscowych, nadal będzie wystarczająca i zróżnicowana oraz w pełni dostosowana do potrzeb
mieszkańców Gminy Branice.

O zamiarze likwidacji oddziału przedszkolnego organ prowadzący powiadomił rodziców uczniów i
uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty, wyrażoną postanowieniem z dnia 21 listopada 2016
r., nr WRE.542.1.2016. Na podstawie art. 5c pkt 1 ustawy podjęcie uchwały o likwidacji
przedszkola leży w kompetencji Rady Gminy. Niniejsza uchwała jest uchwałą ostateczną,
decydującą o przekształceniu zgodnie z zamiarem wyrażonym w uchwale intencyjnej Rady Gminy
Branice z dnia 18 stycznia 2016 r. nr XIII/110/16.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w wersji przedstawionej.
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