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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

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

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby 

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. 88 ust. 1 i 7, art. 89 ust. 1, 3 i 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 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. 1 Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształca się 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. Od dnia 01 września 2020 roku wychowankom Przedszkola Publicznego w Wołczynie zapewnia się 
możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w siedzibie przedszkola mieszczącego się w Wołczynie 
przy ul. Sienkiewicza 4 oraz w innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych: 

1) Wołczyn, ul. Sienkiewicza 1 (obiekt dydaktyczny). 

§ 2. W zakresie wynikającym z § 1 akt założycielski Przedszkola Publicznego w Wołczynie otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Wołczynie 

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

Akt założycielski przedszkola 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 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. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 15 i art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) z dniem 1 września 2020 roku Akt założycielski 
otrzymuje brzmienie: 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOŁCZYNIE 

siedziba: WOŁCZYN, ul. SIENKIEWICZA 4 

inna lokalizacja prowadzenia zajęć: WOŁCZYN, ul. SIENKIEWICZA 1
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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. Taka uchwała została podjęta przez Radę Miejską w Wołczynie w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Ponadto Burmistrz Wołczyna w terminie do 29 lutego 2020 roku skutecznie powiadomił wszystkich
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Wołczynie o fakcie jego przekształcenia.
Natomiast związki zawodowe - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wołczynie oraz Zarząd Komisji
Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
"Solidarność" w Kluczborku pozytywnie zaopiniowały uchwałę intencyjną w sprawie przekształcenia
Przedszkola Publicznego w Wołczynie poprzez zmianę jego siedziby. Również Opolski Kurator Oświaty
w piśmie nr WRE.542.6.2020 z dnia 19 lutego 2020 roku wyraził pozytywną opinię o zamiarze przekształcenia
Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

Przekształcenie przedszkola wpłynie na znaczące polepszenie wszystkim uczęszczającym do niego
dzieciom warunków kształcenia, wychowania i opieki, a także zapewni bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu w przedszkolu.

W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie wymogi, jakie ustawa Prawo oświatowe wiąże
z podjęciem właściwej uchwały o przekształceniu.
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