Projekt
z dnia 26 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Mieleszynie
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 poz. 713, z późn. zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 i 3 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, z późn. zm.2)) Rada Gminy Mieleszyn uchwala, co
następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierza się zlikwidować Przedszkole Publiczne w Mieleszynie.
§ 2. O zamiarze likwidacji należy powiadomić:
1) Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Mieleszynie,
2) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
3) Wójta Gminy Mieleszyn.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Mieleszyn do wystąpienia, do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o opinię w sprawie planowanej likwidacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2020 r. poz. 1378 i 2021 r. poz. 4
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910, z późn. zm.), przedszkole publiczne może zostać zlikwidowane przez organ prowadzący z końcem
roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ dzieciom możliwości kontynuowania nauki w przedszkolu
tego samego typu.
O zamiarze likwidacji przedszkola, organ prowadzący zawiadamia na 6 miesięcy przed planowaną
likwidacją rodziców wychowanków i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1
cytowanej ustawy, podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji przedszkola, leży w kompetencji Rady Gminy
Mieleszyn.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, podejmowana będzie
ostateczna uchwała w sprawie likwidacji przedszkola.
Zły stan techniczny obiektu Przedszkola Publicznego znajdującego się w Mieleszynie nr 24,
potwierdzony został ekspertyzą techniczną wykonaną w maju 2016 r. określającą wymagania, których
zastosowanie było konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Na zastosowanie przyjętych w
ekspertyzie rozwiązań wyraził zgodę postanowieniem z dnia 04 czerwca 2016 r. Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na wysokie koszty realizacji wymagań podjęto decyzję o
zmianie lokalizacji przedszkola, w związku z czym pismem z dnia 10 lipca 2017 r. Komendant Powiatowej
Straży Pożarnej w Gnieźnie dopuścił możliwość użytkowania dotychczasowego obiektu bez zastosowania
rozwiązań zamiennych ujętych w ekspertyzie technicznej oraz w postanowieniu Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP do dnia 31 sierpnia 2018 r. Termin ten został następnie pismem z dnia 27
lipca 2018 r. przesunięty do 31 sierpnia 2019 r. Od dnia 1 września 2019 r. przedszkole zostało tymczasowo
przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie.
Wychowankowie likwidowanego przedszkola uzyskają możliwość kontynuowania zajęć w nowym
publicznym przedszkolu, które zostanie wybudowane przez osobę fizyczną lub prawną w miejscowości
Przysieka.
W nowym budynku dzieci będą miały zapewnione bezpieczne, higieniczne oraz komfortowe
warunki pobytu.
Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni będą mieli możliwość zatrudnienia w nowej
placówce.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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