
UCHWAŁA NR XXXVII / 194 / 2021 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 29 lipca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1372,) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. -  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Szczytniki (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 7202), 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W § 1 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przedszkole w Sobiesękach Drugich  z siedzibą: Sobiesęki Drugie 13, 62-862 
Iwanowice”.. 

2. W § 2 uchyla się  ust. 2. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXXVII / 194 / 2021 
Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 29 lipca 2021 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/59/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 31 lipca 2019 r.  
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Szczytniki. 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1082), Rada Gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                     

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 31 lipca 2019 r. Rada 
Gminy Szczytniki podjęła Uchwałę Nr X/59/2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Szczytniki, wypełniając 
postanowienie art. 32 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.  

Aby zapewnić niezmienność organizacyjną i zachować strukturę placówek, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu społeczności lokalnej i szkolnej funkcjonujące w Szkole Filialnej w Sobiesękach Drugich 
oddziały przedszkolne, Rada Gminy Szczytniki działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe,  postanowiła przekształcić w publiczne przedszkole i utworzyć na podstawie art. 
88 ust. 1 nową jednostkę budżetową jakim jest Przedszkole w Sobiesękach Drugich, nadając jej Akt 
założycielski, statut i z dniem 1 września 2021 r. włączyć do Zespołu Szkół  
w Iwanowicach z siedzibą przy ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice.  W dniu  
25 marca 2021 r. w tej sprawie Rada Gminy Szczytniki podjęła Uchwałę Nr XXXIV/ 177 / 2021. 
Przekształcenie oddziałów przedszkolnych jest zasadne ze względów organizacyjnych i pozwoli na 
właściwe uporządkowanie sieci  przedszkolnej.   

Po dokonaniu zmian sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, prowadzonych przez gminę Szczytniki zapewni wszystkim dzieciom  w wieku 3-5 lat, 
zamieszkałym na terenie gminy możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom w 
wieku 6 lat spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w placówkach wychowania 
przedszkolnego, położonych w odległości nie przekraczającej 3 km od miejsca zamieszkania dziecka. W 
przypadku przekroczenia tej odległości gmina zapewnia bezpłatny transport  
i opiekę w czasie przewozu.  

W związku z powyższym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, oraz 
organizacji związkowych, zasadnym jest przedłożenie niniejszej uchwały, która będzie obowiązywała od 1 
września 2021 r.  
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