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UCHWAŁA NR XXVII/___/2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby. 

Na podstawie art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art.4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910); art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  (tj.  
Dz. U.  z 2020 r.  poz. 713)  Rada  Gminy  Gniezno  ustala,  co następuje: 

§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2020 r. Przedszkole Gminy Gniezno w Zdziechowie, z siedzibą 
w Zdziechowie  nr  51,  62-200 Zdziechowa, poprzez zmianę  siedziby przedszkola na: Zdziechowa nr 136, 62-200 
Zdziechowa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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UZASADNIENIE

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust.9 ustawy z 14

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910), a więc procedura jego dokonania wynika

odpowiednio z przepisów powyższej ustawy tak, jak w przypadku likwidacji szkoły.

Procedura przekształcenia z dniem 1 września 2020r. Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie

rozpoczęła się od podjęcia w dniu 30 stycznia 2020r. przez Radę Gminy Gniezno uchwały intencyjnej

(Uchwała nr XX/139/2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminy

Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby), wyrażającej wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta

jednocześnie upoważniła Wójta Gminy Gniezno do dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Wielkopolski Kurator Oświaty postanowieniem Nr. 110.3.49.2020 z dnia 26 lutego 2020r. pozytywnie

zaopiniował zamiar przekształcenia Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby z

dotychczasowej: Zdziechowa 51, 62-200 Zdziechowa na: Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa.

W związku z zakończeniem budowy i oddaniem do użytku nowego budynku przedszkola w Zdziechowie,

przeniesienie siedziby Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie jest zasadne. Zmiana siedziby

zdecydowanie poprawi warunki pobytu dzieci w placówce oraz warunki pracy nauczycieli i pozostałych

pracowników przedszkola.

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Gminy

Gniezno w Zdziechowie poprzez zmianę siedziby.
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