Projekt
z dnia 19 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
w Gołkowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
Rada Gminy Godów uchwala:
§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Przedszkola Publicznego im.
Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach poprzez przeniesienie jego siedziby z budynku przy ul. St.
Staszica 1 w Gołkowicach do budynku przy ul. Piotrowickiej 3a w Gołkowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
placówka publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej placówce publicznej tego
samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji placówki rodziców uczniów oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Powyższe
przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia placówki. Przeniesienie siedziby przedszkola
stanowi jego przekształcenie w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy.
Przekształcenie ma związek z przeniesieniem w całości siedziby Przedszkola Publicznego
w Gołkowicach do nowo wybudowanego budynku pod adresem ul. Piotrowicka 3a. Przeniesienie siedziby
nie rodzi żadnych ograniczeń dostępu dzieci w wieku od 3 do 6 lat do wychowania przedszkolnego.
Mając na uwadze powyższe, głównym celem i powodem podjęcia uchwały jest wola uporządkowania
statusu prawnego Przedszkola Publicznego w Gołkowicach. Uchwała o podjęciu zamiaru przekształcenia
Przedszkola Publicznego w Gołkowicach ze względu na zmianę siedziby jest niezbędna do przeprowadzenia
procedur zmierzających do podjęcia uchwały stwierdzajacej jego przekształcenie. Podjęcie uchwały
właściwej związane jest z uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe kompetencja podjęcia
uchwały przypisana została radzie gminy.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione.
KARTA INFORMACYJNA
do projektu uchwały w sprawie
zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach
Osoba
merytorycznie
odpowiedzialna
za przygotowanie
aktu

Radca Prawny

Skarbnik Gminy

Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis

data i podpis
Akceptacja
Kierownika
Referatu
data i podpis
Wpłynęło
do biura rady

Skierowano da zaopiniowania na
posiedzenia Komisji
□ Edukacji, Kultury i Zdrowia

□ Mienia Komunalnego,
Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego
data i podpis

□ Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu

Wynik głosowania
za
przeciw
wstrzymujących się
za
przeciw
wstrzymujących się
za
przeciw
wstrzymujących się
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