
Uchwała Nr XXV/199/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 20 lutego 2013r. 

 

 

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II. 

 

Na podstawie art. 59 ust. 6 w zw. z art. 59 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późń zm.) oraz art. 

18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy Kłodawa, uchwala co następuje: 

 

§1. 1.Z dniem 31 sierpnia 2013r. zamierza się przekształcić Zespół Szkół w Różankach im. 

Jana Pawła II poprzez likwidację  oddziałów  przedszkolnych  w Różankach i Wojcieszycach 

wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II.  

 

2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych  o których 

mowa w § 1 zapewni się możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w 

nowoutworzonym przedszkolu w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach. 

 

§ 2. O zamiarze przekształcenia Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II w tym Szkoły 

Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II zawiadamia się rodziców dzieci 

uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

§3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kłodawa do dokonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II w tym w szczególności do 

zawiadomienia o zamiarze przekształcenia rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych i Lubuskiego Kuratora Oświaty a także  wystąpienia o opinię w przedmiocie 

wyżej opisanego przekształcenia. 

 

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art.59 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

szkoła publiczna, w tym także przedszkole może być przekształcone przez organ prowadzący 

z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący zapewni wychowankom oddziałów 

przedszkolnych możliwość opieki i wychowania w przedszkolu które będzie utworzone w 

Wojcieszycach. Organ prowadzący obowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem 

przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły lub placówki  rodziców, 

wychowanków oddziałów przedszkolnych, Lubuskiego  Kuratora Oświaty. Zgodnie z art. 18 

ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy, między innymi 

przekształcenie gminnych jednostek organizacyjnych.  

 


