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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIELOWIEŚ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Wielowieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 1372 ) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U.
z 2021r. poz. 1082 z późn. zm. ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty nr pisma DKGL.545.2.2.2021 z dnia 9 czerwca 2021r.
Rada Gminy Wielowieś
uchwala
§ 1. Ustalić sieć publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wielowieś:
1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi, Wielowieś ul. Szkolna 12, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Wielowsi, z siedzibą 44-187 Wielowieś ul. Zamkowa 24.
2. Publiczne Przedszkole w Świbiu, Świbie ul. Główna 3, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świbiu,
z siedzibą 44-187 Świbie ul. Szkolna 2.
3. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu, Świbie ul. Szkolna 2,
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świbiu, z siedzibą 44-187 Świbie, ul. Szkolna 2.
4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, Wielowieś ul. Szkolna 12a,
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielowsi, z siedzibą 44-187 Wielowieś, ul. Zamkowa 24.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/59/2019 Rady Gminy Wielowieś z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wielowieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wielowieś
Klaudia Pallach
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rada Gminy ustala sieć
prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
W projekcie niniejszej uchwały ujęte są wszystkie przedszkola i odziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Wielowieś, także ten oddział przedszkolny w Szkole
Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świbiu,
działający od dnia 1 września 2013r. oraz nowo tworzony z dniem 1 września 2021r. oddział przedszkolny
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wielowsi.
Lokalizacja nowo tworzonego oddziału to parter budynku Szkoły Podstawowej w Wielowsi przy ul.
Szkolnej 12a. Informuje się, że przewidywana liczba miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
Szkołach Podstawowych w Świbiu oraz w Wielowsi zapewni dzieciom w wieku od 3 do 5 lat prawo
do wychowania przedszkolnego oraz dzieciom w wieku 6 lat realizację obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego. Z uwagi na fakt braku możliwości ustalenia sieci przedszkoli w taki sposób, aby droga
dzieci z domu do przedszkola we wszystkich przypadkach nie przekraczała 3 km, informuje się, że gmina
zapewnia dowóz dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkoli w Wielowsi, w Świbiu oraz do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu, w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Świbiu w każdym roku szkolnym, a od nowego roku szkolnego tj. 2021/2022 także do
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wielowsi, na podstawie zawieranej na każdy rok szkolny umowy, z wykonawcą usługi
pn: " Dowóz dzieci do Szkoły Specjalnej w Pyskowicach, ZSP w Wielowsi i ZSP w Świbiu w roku
szkolnym......" Umowa zawierana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm. ). Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2 następuje po uzyskaniu
pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3. Śląski Kurator
Oświaty pismem Nr DK-GL.545.2.2.2021 z dnia 9 czerwca 2021r. zaopiniował pozytywnie przedstawiony
projekt sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Wielowieś.
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