
UCHWAŁA NR V/51/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubomierz publicznych oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 32 ust. 1-2 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty,

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Lubomierz publicznych oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych:

1) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej, Pławna Górna 23, 59-623 Lubomierz;

§ 2. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Lubomierz publicznych przedszkoli:

1) Przedszkole Miejskie przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Lubomierzu, ul. Stogryna 2, 59-623 
Lubomierz,

2) Oddział Przedszkolny Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu wchodzący w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Lubomierzu, Wojciechów 35, 59-623 Lubomierz

§ 3. Uchwała spełnia zapisy art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2048 
poz. 996 ze zm.).

§ 4. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, natomiast dziecko w
wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, które może być realizowane w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
Zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
Liczba dzieci urodzonych w latach 2012 – 2015 zameldowanych na terenie Gminy Lubomierz wynosi
łącznie 233 osoby (stan na dzień 30 listopada 2018 r.), dla których Gmina zapewnia 149 miejsc
przedszkolnych w dwóch placówkach tj. Przedszkole Miejskie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Lubomierzu - 125 miejsc, w tym Oddział Przedszkolny w Wojciechowie - 25 miejsc oraz Oddział
Przedszkolny funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Pławnej - 24 miejsca. Aktualnie wychowaniem
przedszkolnym w przywoływanych placówkach objętych jest 134 osób; Przedszkole Miejskie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu - 114 dzieci, w tym w Oddziale Przedszkolnym w Wojciechowie -
20 dzieci i w Oddziale Przedszkolnym w Pławnej - 20 dzieci. Z powyższych danych wynika, iż Gmina
zapewnia opiekę przedszkolną dla 64% dzieci urodzonych w latach 2012 -2015, również wszystkie
zainteresowane osoby zamieszkałe na terenie Gminy, zostały objęte wychowaniem przedszkolnym. Gmina
zgodnie z art. 32 ust 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zapewnia dzieciom 5 i 6 letnim
bezpłatny transport i opiekę, przypadku, gdy droga z domu z przedszkola (oddziału) przekracza 3 km.
Ponadto, wg stanu na 30 listopada 2018 r., zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych, gmina refunduje innym gminom koszty wychowania przedszkolnego dla
14 osób.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rada gminy ustala sieć
prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego, dla których jest organem prowadzącym po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty.
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