
UCHWAŁA NR XI/129/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 poz. 
1515 ze zmianami), art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U z 2015 poz. 2156 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2016r. likwiduje się Publiczne Przedszkole w Sowinie Błotnej wraz z oddziałem 
zamiejscowym w Bronowie.

§ 2. Dzieci uczęszczające do zlikwidowanego przedszkola będą mogły realizować roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz korzystać z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Taczanowie Drugim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: C24CB148-FA33-47B8-A09F-F2091FC8D428. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/129/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r.

Decyzja w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej wraz z oddziałem
zamiejscowym w Bronowie podjęta została po konsultacjach z Radą Rodziców, działającą przy Zespole
Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej, rodzicami, przedstawicielami związków zawodowych oraz
nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Na tej podstawie wypracowano koncepcję
funkcjonowania przedszkola w Sowinie Błotnej w formie Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej
wraz z oddziałem zamiejscowym w Bronowie - prowadzonego przez stowarzyszenie „Dolina Giszki”.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz.
2156 ze zmianami) pismem z dnia 28 grudnia 2015r. organ prowadzący zwrócił się do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016r. Publicznego
Przedszkola w Sowinie Błotnej, wraz z oddziałem zamiejscowym w Bronowie. W odpowiedzi z dnia 8
stycznia 2016r. (doręczonej 14 stycznia 2016r.) Wielkopolski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował
likwidację w/w jednostki, w uzasadnieniu zarzucając brak prognozy demograficznej dzieci oraz fakt, iż
organ prowadzący nie wskazał publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w
których dzieci mogłyby realizować roczne przygotowanie przedszkolne lub miałyby możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego.

Odnosząc się do zarzutów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty należy podkreślić, iż w przesłanym
wniosku o wyrażenie opinii, którego załączniki stanowiły m.in. kopie uchwał o zamiarze likwidacji
przedszkolay, notatki ze spotkań, protokół uzgodnień z przedstawicielami związków zawodowych oraz
korespondencja pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia „Dolina Giszki” a przedstawicielami Urzędu Miasta i
Gminy Pleszew - przedstawiono także liczbę dzieci, które uczęszczały do dwuoddziałowego przedszkola w
okresie od roku 2012 do 2015 – potwierdzającą coroczne zmniejszanie się dzieci w przedszkolu. Istotny jest
fakt, iż w tym przypadku prognoza demograficzna nie stanowi odwzorowania faktycznej liczby dzieci w
przedszkolu, gdyż rodzice często decydują się na wybór przedszkola w innej miejscowości.
Istotny jest także fakt, że wymóg przedstawienia prognozy demograficznej organowi nadzoru
pedagogicznego nie wynika z przepisów ustawy i nie stanowi elementu obligatoryjnego.

W treści pisma skierowanego do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz w uzasadnieniu do
uchwały o zamiarze likwidacji wskazano, iż zapewnia się zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty
możliwość realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z wychowania
przedszkolnego oprócz Niepublicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej, które zamierza utworzyć
stowarzyszenie „Dolina Giszki”, także w przedszkolu publicznym tj. Publicznym Przedszkolu w
Taczanowie Drugim. Określono, iż Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim jest oddalone od
Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej o ok. 3 km a kwestię dowozu w takiej sytuacji przejmie na
siebie organ prowadzący, kierując się obowiązującymi przepisami prawa.

Należy podkreślić, iż nawet w przypadku decyzji większości rodziców o przeniesieniu dzieci do
Publicznego Przedszkola w Taczanowi Drugim, jednostka ta ma możliwość przyjąć wszystkie dzieci. Taka
sytuacja nie wpłynie na pogorszenie warunków dzieci obecnie uczęszczających do tego przedszkola.

Z uwagi na fakt, iż dokonane zmiany pozwolą na dostosowanie ilości przedszkoli do realnych
potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych, postanowiono nie uwzględnić stanowiska
organu nadzoru pedagogicznego.

Art. 59 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wymaga zasięgnięcia opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa negatywna opinia nie ma charakteru
wiążącego. Ponadto zgodnie z pozostałymi wymogami określonymi w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie
oświaty, przedszkole może zostać zlikwidowane po zapewnieniu dzieciom przez organ prowadzący
możliwości realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z wychowania
przedszkolnego w innym publicznym przedszkolu – co zostało spełnione poprzez zapewnienie możliwości
uczęszczania do Publicznego Przedszkola w Taczanowie Drugim. Spełniony został również warunek
zawiadomienia co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji o jej zamiarze rodziców dzieci
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej oraz do oddziału w Bronowie – co zostało
spełnione przez skierowanie do nich pisemnych informacji. Przepis wymaga również zawiadomienia co
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najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego - co zostało spełnione poprzez pisemną informację z dnia 28 grudnia
2015r. do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie przekazał także
informację w tym zakresie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew jako organowi wykonawczemu jednostki
samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym wszystkie wymagania ustawowe zostały spełnione.
Na podstawie art. 5c pkt. 1 ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje organu prowadzącego

w w/w sprawach wykonuje rada gminy.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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