
UCHWAŁA NR XIX/102/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli na terenie Gminy Dwikozy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2015 r. z późn. zm.), oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1. 

Ustala się następującą sieć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dwikozy:

1. Przedszkole Samorządowe w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 21 z oddziałami zamiejscowymi w:

a) Słupczy Nr 185.

b) Szczytnikach Nr 76.

§ 2. 

Ustalona sieć przedszkoli publicznych obowiązuje od roku szkolnego 2016/2017.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/86/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie 
sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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Uzasadnienie

Uchwala ta ma charakter porządkujący. Zgodnie z art. 14a ust 1 i 1a ustawy o systemie oświaty rada gminy
ustala sieć prowadzonych publicznych przedszkoli. Natomiast Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
dopuszcza w uzasadnionych przypadkach tworzenie „oddziału zamiejscowego”. W związku z tym, że
w Słupczy i Szczytnikach funkcjonowały filie PS w Dwikozach zostają one przekształcone w „oddziały
zamiejscowe”
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