
UCHWAŁA XXXVI/253/2018
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Olszance, poprzez przeniesienie 
jego siedziby

Na podstawie art. 89 ust. 9 w związku z art. 29 ust 1 z dnia 19 grudnia 2016r Prawo Oświatowe                 
(Dz. U. z 2016r poz. 59, poz. 949, poz. 2203) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz. 1875, poz. 2232), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia, z dniem 1 września 2018 roku Publicznego Przedszkola 
w Olszance wchodzącego w skład Publicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Olszance, poprzez 
przeniesienie jego siedziby z adresu Pogorzela 3 na adres Olszanka 94.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

Publiczne Przedszkole w Olszance obecnie mieści się w budynku, który wymaga dużych

nakładów finansowych. Budynek jest w złym stanie technicznym. W szczególności stan komina

oraz centralnego ogrzewania w obecnym stanie uniemożliwiłby dalsze użytkowanie obiektu.

Dotychczasowa lokalizacja przedszkola utrudnia dojazd i dowóz dzieci do przedszkola w związku

z brakiem miejsc parkingowych. Bezpośrednia bliskość położenia budynku z drogą wojewódzką

i skrzyżowaniem z drogą powiatową uniemożliwia stworzenie tych miejsc.

Planowane jest przeniesienie Publicznego Przedszkola do budynku w którym mieści się

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszance. W grudniu 2017 roku została zakończona inwestycja

termomodernizacji w/w budynku, co w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia kosztów

ogrzewania i utrzymania. Przeniesione przedszkole będzie znajdować się na parterze budynku

PZSP w Olszance, który zostanie zmodernizowany ( w tym sale i sanitariaty) dla potrzeb

funkcjonowania przedszkola. W ramach projektu dostosowującego sale lekcyjne dla oddziału

przedszkolnego zorganizowano osobne wejście oraz dokonano wydzielenia przedszkola od szkoły.

Budynek do którego planowane jest przeniesienie przedszkola mieści się w odległości ok. 200

metrów od obecnej siedziby przedszkola, co nie będzie stanowić znacznych utrudnień dla

rodziców, dzieci oraz zatrudnionych pracowników. Zlokalizowanie przedszkola w budynku szkoły

umożliwi również korzystanie z infrastruktury znajdującej się bezpośrednio przy budynku tj:

ORLIK, sala gimnastyczna, plac zielony.

Zgodnie z art. 89 ust.9 ustawy Prawo Oświatowe, publiczne przedszkole może zostać

przekształcone poprzez przeniesienie jego siedziby, przez organ prowadzący, z końcem roku

szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ dzieciom możliwości kontynuowania nauki w innej

szkole publicznej tego samego typu.

Organ prowadzący, o zamiarze przekształcenia przedszkola, zobowiązany jest również

powiadomić, na 6 miesięcy przed przeniesieniem: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty

oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół

danego typu.

Warunkiem przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola w Olszance jest podjęcie przez

Radę Gminy w Olszance stosownej uchwały intencyjnej.
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