
UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Bierawie poprzez likwidację oddziałów 
zamiejscowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290 i 1669), Rada Gminy Bierawa uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Zamierza się przekształcić z dniem 31 sierpnia 2019 roku Publiczne Przedszkole 
w Bierawie poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Starym Koźlu, Lubieszowie i Kotlarni.

2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu, o którym mowa w ust. 1, 
zapewni się miejsca w:

1) przekształcanym Przedszkolu w Bierawie przy ul. Dąbrowy 4 z punktem przedszkolnym
w Lubieszowie przy ul. Bierawskiej 37;

2) Przedszkolu w Kotlarni przy ul. Gliwickiej 34;

3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starym Koźlu przy ul. Szkolnej 5.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Bierawa do dokonania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia procesu przekształcenia przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
w szczególności do zawiadomienia o tym zamiarze rodziców, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz 
nauczycielskich związków zawodowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm), placówka może być przekształcona z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej
na 6 miesięcy przed tym terminem zawiadomić o likwidacji rodziców dzieci oraz właściwego
kuratora oświaty.

Przyjęcie niniejszej uchwały umożliwi rozpoczęcie zmian organizacyjnych i prawnych
w Przedszkolu w Bierawie, mieszczącym się przy ul. Dąbrowy 4, których celem jest wydzielenie
z przedszkola oddziałów zamiejscowych w Starym Koźlu, Kotlarni i Lubieszowie. Oddziały te
z dniem 1 września 2019 roku staną się odrębnymi jednostkami.

Wychowankom przekształcanego przedszkola zapewni się możliwość kontynuowania
wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w organizacyjnie samodzielnych placówkach,
tj.

1) w Przedszkolu w Bierawie przy ul. Dąbrowy 4 i w punkcie przedszkolnym w Lubieszowie
przy ulicy Bierawskiej 37;

2) w Przedszkolu w Kotlarni przy ulicy Gliwickiej 34;

3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starym Koźlu przy ul. Szkolnej 5.

Przeprowadzane zmiany pozwolą na sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie
placówkami wychowania przedszkolnego. Przedszkole w Kotlarni i punkt przedszkolny
w Lubieszowie będą mieściły się w dotychczasowych siedzibach. Natomiast oddział
przedszkolny w Starym Koźlu zostanie włączony do Zespołu szkolno-przedszkolnego w Starym
Koźlu. Siedziba Zespołu będzie mieściła się w budynku dotychczasowej Szkoły Podstawowej,
gdzie część budynku została zaadaptowana na cele przedszkola. W nowej siedzibie dzieciom
zapewni się lepsze warunki lokalowe, tj. większe powierzchnie do zajęć dydaktycznych
i zabawowych, a także lepsze warunki sanitarne. Zmiana lokalizacji przedszkola wpłynie
również na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ siedziba dotychczasowego oddziału
przedszkolnego w Starym Koźlu mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, co
naraża dzieci na duże niebezpieczeństwo podczas doprowadzania dzieci do placówki. Dzięki tej
zmianie zwiększy się również liczba miejsc przedszkolnych.

Przekształcenie Przedszkola w Bierawie nie wpłynie także na ograniczenie miejsc pracy
w placówkach przedszkolnych. Dotychczasowym pracownikom zapewnia się dalsze
zatrudnienie.

Z podjętej przez Radę Gminy uchwały wyrażającej zamiar przekształcenia przedszkola
poprzez wydzielenie oddziałów zamiejscowych, wynika obowiązek zawiadomienia o tym
zamiarze rodziców dzieci oraz właściwego kuratora oświaty, a także wystąpienia do Opolskiego
Kuratora Oświaty o opinię w tej sprawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora, Rada
Gminy będzie mogła podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola
w Bierawie z Oddziałami Zamiejscowymi.

Projekt uchwały zostanie również przekazany z prośbą o wyrażenie opinii do Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Id: 6EBAA449-B874-470D-A182-FD8C551F7FB2. Podpisany Strona 1




