
UCHWAŁA NR XXXIII/250/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz art. 89 ust. 1 w związku 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi z końcem roku 
szkolnego 2021/2022, tj. z dniem 31 sierpnia 2022 r. poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej Nowa Wieś 
14, 63-308 Gizałki na Wierzchy 23, 63-308 Gizałki. 

§ 2. Gmina Gizałki zapewnia dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej 
Wsi możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym „Smerfy” w Wierzchach 
pod adresem Wierzchy 23, 63-308 Gizałki. 

§ 3. Gmina Gizałki zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę podczas dowozu wszystkim uprawnionym 
dzieciom uczęszczającym do przedszkola w Wierzchach. 

§ 4. Dokumentację oraz majątek szkoły przejmuje Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Wierzchach. 

§ 5. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Gizałki do czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
przekształcenia przedszkola. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXXIII/250/2022 

RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających 
zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek 
organizacyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zadania dotyczące przeniesienia 
przedszkola prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonuje rada gminy. W związku z tym, 
niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Gizałki uchwały o przekształceniu Przedszkola Publicznego 
„Smerfy” w Nowej Wsi z dniem 31 sierpnia 2022 roku. 

Zmiana siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie. Zgodnie z art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe do przekształcenia placówki stosuje się przepisy takie, jak w przypadku likwidacji 
przedszkola. 

Art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe określa przesłanki i warunki przekształcenia przedszkola. Po 
pierwsze, ww. art. wskazuje, że przedszkole może być przekształcone nie wcześniej niż z końcem roku 
szkolnego. Po drugie, w przypadku przekształcenia przedszkola organ prowadzący zobowiązany jest do 
zapewnienia możliwości kształcenia w innym przedszkolu publicznym. Dzieci uczęszczające do przedszkola 
objętego przekształceniem będą miały zapewnioną możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu publicznym w Wierzchach. Organ prowadzący zapewni bezpłatny dowóz i opiekę podczas 
dowozu wszystkim uprawnionym dzieciom uczęszczającym do przedszkola w Wierzchach. 

Organ prowadzący zawiadomił, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego przekształcenia, 
właściwego kuratora oświaty, rodziców uczniów oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 
Wielkopolski Kurator Oświaty postanowieniem nr 110.3.16.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku wydał pozytywną 
opinię w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi poprzez przeniesienie jego 
siedziby z dotychczasowej Nowa Wieś 14, 63-308 Gizałki do nowej mieszczącej się  pod adresem Wierzchy 
23, 63-308 Gizałki. Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi 
została przesłana do związków zawodowych. Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania wydała opinię pozytywną, natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd 
Oddziału w Pleszewie wydał opinię negatywną. 

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi polegającego na 
zmianie siedziby z dotychczasowej Nowa Wieś 14, 63-308 Gizałki na Wierzchy 23, 63-308 Gizałki wynika 
z faktu, że w roku 2021 Gmina Gizałki oddała do użytku  nową siedzibę przedszkola w Wierzchach. 
Dotychczasowy budynek w Nowej Wsi jest obiektem wynajmowanym przez gminę. W ramach przebudowy 
powstał nowoczesny budynek, przeznaczony na potrzeby przedszkola publicznego. Od nowego roku szkolnego 
2022/2023 przedszkole będzie funkcjonowało w nowej siedzibie. Zmiana siedziby przedszkola przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz warunków kształcenia, wychowania oraz opieki. Nowy obiekt jest 
ogrodzony oraz posiada plac zabaw. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 

 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7

	Uzasadnienie



