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UCHWAŁA NR ……………. 

RADY GMINY DMOSIN 

z dnia …………………… 2019 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Dmosin  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 

1349, poz. 1432 i poz. 2500.) oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 

r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245), po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego 

Kuratora Oświaty, Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin: 

1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 9, 

95 - 061 Dmosin; 

2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kołacinie, Kołacin 105A, 95 -061 Dmosin; 

3) oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Woli Cyrusowej Szkoły Podstawowej w 

Kołacinie, Wola Cyrusowa 69, 95 -061 Dmosin. 

 

§ 2. Sieć, o której mowa w § 1 pkt 1 uzupełnia się o inną publiczną formę wychowania 

przedszkolnego prowadzoną przez Gminę Dmosin - punkt przedszkolny w Szkole 

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 9, 95 - 061 Dmosin. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych w publicznych szkołach podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Dmosin  

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadkach 

uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne 

inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje 

się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu. Projekt sieci 

wymaga uzgodnienia z Kuratorem Oświaty.  

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy Dmosin, proponuje się pozostawienie 

sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w obecnie funkcjonującym stanie - uchwała ma 

charakter porządkowy. Uchwała ma również na celu uporządkowanie zapisów z 

dostosowaniem się do prawa oświatowego. Dotychczasowa sieć publicznych oddziałów 

przedszkolnych na terenie naszej gminy zapewniała oraz będzie nadal zapewniać właściwy 

dostęp dzieciom, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), zamieszkałym na obszarze gminy, 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego oraz z innej formy wychowania 

przedszkolnego. Sieć publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie 

obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego uwzględniając drogę dziecka do szkoły 

zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przypadku 

przekroczenia odległości, wójt spełnia przesłankę przepisu wynikającą z art. 32 ust. 5 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu dziecka. Tak zorganizowana sieć oddziałów przedszkolnych pozwala objąć opieką 

przedszkolną wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarują chęć korzystania z oferty placówek 

prowadzonych przez Gminę Dmosin. 

Kurator Oświaty w Łodzi pismem z dnia ………………… roku po analizie treści wyżej 

wymienionej uchwały wydał ……………….. opinię dotyczącą ustalenia sieci prowadzonych 

przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego. Przedłożony 

projekt został również przesłany do zaopiniowania związkom zawodowym oraz podlegał 

konsultacjom społecznym. 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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