
UCHWAŁA NR XXXIV/314/2021 
RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola Publicznego w Kłodawie 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 9 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się, z dniem 31 sierpnia 2022 r., dokonać zmiany siedziby Przedszkola Publicznego 
w Kłodawie polegającej na przeniesieniu z dotychczasowej siedziby przy ul. Kościelnej 15 w Kłodawie do 
siedziby przy ul. Wojcieszyckiej 7 w Kłodawie. 

§ 2. Upoważnia się wójta Gminy Kłodawa do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia przedszkola rodziców dzieci 
i Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji 
związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia przedszkola. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

 
 

Andrzej Stanisław Korona 
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Uzasadnienie 

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. z art.89 ust. 9 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), a więc procedura jego 
dokonania wynika odpowiednio z przepisów powyższej ustawy tak, jak w przypadku likwidacji placówki. 

Przedszkole w Kłodawie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać 
przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący placówkę. Organ prowadzący 
zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej przekształcenia, zawiadomić o tym 
zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego właściwy do prowadzenia placówek danego typu. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Publicznego Przedszkola w Kłodawie polegającego 
na zmianie siedziby z ul. Kościelnej 15 na ul. Wojcieszycką 7  wynika ze złego stanu technicznego budynku 
dotychczas użytkowanego przez przedszkole oraz małej liczby miejsc. 

Gmina oddała do użytku nowoczesny budynek przedszkola. Zmiana miejsca prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i wychowawczych wpłynie na znaczne polepszenie warunków kształcenia, wychowania 
i opieki nad dziećmi  oraz zwiększy dostępność miejsc przedszkolnych. 
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