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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie
poprzez przeniesienie jego siedziby

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształcić Przedszkole Publiczne w Wołczynie poprzez 
zmianę adresu siedziby przedszkola z dotychczasowego, tj.: ul. Sienkiewicza 1 w Wołczynie, na nowy, tj.: ul. 
Sienkiewicza 4 w Wołczynie.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Wołczyna do dokonania czynności niezbędnych do 
przeprowadzenia przekształcenia, o którym mowa w § 1, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze 
przekształcenia Opolskiego Kuratora Oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, a także do 
przesłania niniejszej uchwały do Opolskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia 
przedszkola, polegającego na zmianie adresu siedziby przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem sądowym, zmiana siedziby jednostki oświatowej stanowi jej
przekształcenie. Wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. I OSK 3045/13), na
który powołują się też inne sądy administracyjne, stwierdza iż „Przeniesienie siedziby szkoły stanowi
przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty” (obecnie art. 89 ust. 9 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), „a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio
stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej ustawy” (obecnie art. 89 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo oświatowe).

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanego
art. 89 ust. 1 i 3 tej ustawy, tak jak w przypadku likwidacji szkół.

Z odpowiedniego stosowania powyższych przepisów wynika, że szkoła, pod pojęciem szkoły rozumieć
należy także przedszkole, może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący, który
zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze
przekształcenia przedszkola: właściwego kuratora oświaty, związki zawodowe oraz rodziców dzieci.
Przedszkole może zostać przekształcone po otrzymaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty.

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia siedziby przedszkola, niezbędne jest podjęcie tzw. uchwały
intencyjnej.

Przedszkole może zostać przekształcone po otrzymaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty.

Aktualnie wychowankowie Przedszkola Publicznego w Wołczynie mają możliwość korzystania z dwóch
obiektów przedszkolnych tj. mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 1 (siedziba przedszkola) oraz przy ul.
Sienkiewicza 4 (inna lokalizacja zajęć).

Nową siedzibą przedszkola będzie budynek położony w bliskiej odległości od obecnej siedziby (ok.
200m), w bardzo dobrym stanie technicznym, po przeprowadzonej termomodernizacji, kompleksowym
remoncie wszystkich pomieszczeń (sal) i dostosowany do potrzeb małych dzieci, posiadający salę
gimnastyczną, miejsce do spożywania posiłków, dostęp do placu zabaw oraz rozległego terenu zielonego wraz
z parkingiem dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola. Przeniesienie siedziby przedszkola nie będzie
miało wpływu na dowóz dzieci. Mając na uwadze powyższe, proponowana zmiana siedziby Przedszkola
Publicznego w Wołczynie w sposób istotny przyczyni się do poprawy warunków kształcenia dzieci
uczęszczających do tego przedszkola, nie spowoduje zmian w jego organizacji, a tym samym nie rodzi skutków
kadrowych.

Przeniesienie siedziby przedszkola umożliwi kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2020/2021 wszystkim dzieciom dotychczas uczęszczającym do tego przedszkola oraz pozwoli rozpocząć
edukację przedszkolną od 1 września nowym dzieciom przyjętym podczas

rekrutacji, w znacznie korzystniejszych warunkach.

Podjęcie uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie, poprzez
przeniesienie jego siedziby pod adres Wołczyn ul. Sienkiewicza 4, spełni oczekiwania lokalnej społeczności,
nie tylko z punktu dostępności i poprawy warunków wychowania przedszkolnego, ale także pozwoli poszerzyć
ofertę opieki nad dziećmi do lat 3.
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