
UCHWAŁA NR XXXV/296/21 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we 
Wręczycy Wielkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, 3 i 9 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 z późn. zm.) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1. Z dniem 1 września 2022 r. zamierza się przekształcić Przedszkole z oddziałem integracyjnym im. 
Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej poprzez likwidację Oddziału przedszkola w Grodzisku, ul. Kłobucka 
1 oraz utworzenie Oddziału przedszkola w budynku we Wręczycy Wielkiej, ul. Szkolna 11. 

§ 2. Wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o uzyskanie opinii w sprawie zamiaru 
przekształcenia przedszkola wymienionego w §1. 

§ 3. W terminie do 28 lutego 2022 r. o zamiarze przekształcenia powiadomić: 

1) rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wymienionego w§1. 

2) Śląskiego Kuratora Oświaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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UZASADNIENIE 

Do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. 
Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej 

Przekształcenie Przedszkola z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej 
poprzez likwidację oddziału przedszkola w Grodzisku, ul. Kłobucka 1 oraz utworzenie oddziału 
przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej, ul. 
Szkolna 11, stanowi przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), a zatem procedura jego dokonania wynika z 
odpowiednio stosowanego art. 89 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, tak jak w przypadku likwidacji. 

Wskazane przekształcenie jest czynnością porządkującą, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i przedszkoli (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 502). 

Nadmienić należy, iż w dniu 04.10.2021 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 24.09.2021 
r. w Przedszkolu z oddziałem integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej - oddział 
przedszkolny w Grodzisku wskazujące na brak higienicznych warunków do przygotowania herbaty i mycia 
kubków, a tym samym również innych posiłków. Z kolei w protokole kontroli problemowej w zakresie 
gospodarki finansowej, w tym gospodarowania opłatami za wyżywienie, Przedszkola z Oddziałem 
Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczycy Wielkiej, przeprowadzonej w dniach od 7 września do 22 
września 2021 r. przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stwierdza się, iż w 
myśl art. 108 pkt 4 ustawy Prawo Oświatowe, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych 
zapewnia dzieciom możliwość korzystania z posiłków i jest to obowiązek dyrektora przedszkola i 
organu prowadzącego. 

Przeniesienie oddziału przedszkolnego do budynku szkoły oznacza zapewnienie dzieciom lepszych 
warunków lokalowych, pełnego dostępu do urządzeń sanitarnych oraz do zaplecza kuchennego i stołówki, 
co umożliwi z kolei pełne wyżywienie. Planuje się przeznaczenie oddziału dla dzieci sześcioletnich. Dzieci 
młodsze trafiłyby do grup uczęszczającym do głównego budynku Przedszkola przy ulicy Sportowej, zgodnie 
ze swoim wiekiem. Gmina Wręczyca Wielka organizuje corocznie dowóz dzieci i uczniów z miejscowości 
Grodzisko do szkoły i przedszkola we Wręczycy Wielkiej. 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli w ustawowym terminie, przewidzianym w art. 89 ust. 1 i 3 
ustawy Prawo Oświatowe, poinformować o ww. zamiarach rodziców dzieci i zwrócić się o opinię do 
Śląskiego Kuratora Oświaty, a także wdrożyć procedurę przekształcenia przedszkola. 
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