
UCHWAŁA NR XXII/212/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz 

inne organy prowadzące 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Wołczyn tworzą: 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Adres Typ 
organizacyjny 

1 Przedszkole Publiczne w Wołczynie 
siedziba: 
Wołczyn, ul. Sienkiewicza 4 
inna lokalizacja zajęć: 
Wołczyn, ul. Sienkiewicza 1 

przedszkole 

2 Szkoła Podstawowa w Komorznie Komorzno ul. Główna 31 oddział 
przedszkolny 

3 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 
Wierzbicy Górnej Wierzbica Górna 39A oddział 

przedszkolny 

4 Szkoła Podstawowa w Wąsicach 
siedziba: 
Wąsice ul. Główna 16 
inna lokalizacja zajęć: 
Wąsice ul. Główna 14a 

oddział 
przedszkolny 

§ 2. Ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 
w miejscu zamieszkania lub innym możliwie najbliższym miejscu, uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego: 

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola/innej formy 
wychowania przedszkolnego 

Adres Typ organizacyjny 

1 Punkt Przedszkolny w Skałągach Skałągi ul. Wołczyńska 23 punkt przedszkolny 
2 Punkt Przedszkolny w Szymonkowie Szymonków ul. Wołczyńska 3 punkt przedszkolny 

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz inne organy prowadzące. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Waldemar Antkowiak 
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