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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz.7131)) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 z późn. zm.2)), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Opolu, Rada Gminy 
Świerczów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerczów: 

1) Przedszkole  w Świerczowie ul. Szkolna 5, podporządkowane organizacyjnie Zespołowi Szkolno-
Przedszkolnemu w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie ul. Brzeska 28. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/86/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004 r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 r. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. 

poz. 4 i poz. 619. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.

910 z późn. zm) ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych

przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Obowiązująca uchwała wymaga aktualizacji. Z dniem

1 września 2021 r. zacznie funkcjonować nowo utworzona jednostka oświatowa tzn. Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Świerczowie, w skład którego oprócz Szkoły Podstawowej w Świerczowie będzie

wchodzić, jedyne funkcjonujące na terenie Gminy Świerczów, Przedszkole w Świerczowie.

Ustalenie planu siecu publicznych przedszkoli następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora

oświaty.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządził: Iwona Wilczyńska
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