
UCHWAŁA NR XXIX/251/17
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1943 z późn. zm.) i art. 14 i 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 35 z późn. zm), art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60), art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) Rada Miejska w Bierutowie po zasięgnięciu pozytywnej opinii 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych na rok 2017/2018 i następne lata szkolne:

1) Przedszkole Miejskie w Bierutowie ul. 1-Maja 15, 56-420 Bierutów;

2) Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wabienicach, Wabienice 92, 56-420 Bierutów;

3) Odział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej, Zbytowa 59a, 56-420 
Bierutów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943

z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych. Celem uchwały jest przedstawienie sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów. Proponowane

rozwiązanie ma na celu przedstawienie takiej oferty edukacyjnej, która umożliwi realizację obowiązku

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom z terenu Miasta i Gminy Bierutów. Przedstawiona sieć

oddziałów przedszkolnych oraz przedszkola umożliwi również korzystanie z wychowania przedszkolnego

dzieciom 3-5 letnim.
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