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Na podstawie art. 30 ust. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

2013r.,poz.594 wraz z późn.zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
następujące projekty uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 
Zdzieszowice,
2) w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum
3) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

wraz z uzasadnieniem.
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Dotyczy: projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz 
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice w oparciu o dołączone do uchwały 
uzasadnienie.



Projekt
uchwały nt# buiiii 

pod względem
*®rmofna - prawnym

z dnia 10 czerwca 2014 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 
czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz, U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz, 2703 i Nr 281, poz, 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz, 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz, 273, Nr 80, 
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr .31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 
941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zdzieszowice w zakresie 
realizacji programów7 wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2, Czas przeznaczony na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy 
rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

§ 2. 1. świadczenia udzielane przez przedszkola w7 czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowra w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysokości i zł, która podlega 
waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty.

§ 3, Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w7 § 2 ust. 1 ustała się mnożąc odpowiednią kwotę 
wymienioną w § 2 ust. 2 przez liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 
zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 4. Częściowe zwolnienie z opłat, o których mowa wr § 2, jest możliwe, jeżeli dochód na osobę ustalony na 
podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) nie przekracza 
150 % dochodu -  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie 
z § 2 ust. 2.

§ 5. 1. Warunkiem całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w7 § 2, jest:

1) osiąganie dochodów przez rodziców/prawnych opiekunów w przeliczeniu na osobę, gdy nie przekracza kwoty
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) długotrwała choroba jednego z rodzicówiprawnych opiekunów7 ograniczająca jego dochody,

3) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka,

4) uczęszczanie trzeciego i kolejnego dziecka z rodziny wielodzietnej do przedszkola,

5) w innych przypadkach losowych.
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2. Za rodzinę wielodzietną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej 
dzieci niepełnoletnich lub dzieci uczących się i nie pracujących do ukończenie 25 roku życia.

§ 6. Zwolnienia z opłat, o których mowa w § 4 i 5 następują na wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
skierowany do dyrektora placówki zawierający niezbędne dane do ustalenia zwolnienia łub zniżki.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w7 Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r. 
w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania 
przedszkolnego w7 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków7 w przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Zdzieszowice oraz Udawała Nr XII/94/20łl Rady Miejskiej w7 Zdzieszowicach z dnia 1 wnześnia 
201 l r .  w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/414/10 Rady Miejskiej w7 Zdzieszowicach z dnia 26 października 
2010 r. w7 sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw7 programowych wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków7 w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Zdzieszowice.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 9. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Id: A35FF554-7D03-439D-83E6-2B18A0686592. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z dn. 18 lipca 2013 r. 
poz. 827) wyprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572zpóźn. zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez 
gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ 
prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rada gminy może także ustalić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. W ustawie 
określono także maksymalną opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być wyższe niż 1 zł za godzinę 
zajęć.

Projekt uchwały7 zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego, co do wysokości 
opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawkowych. Projekt uchw7ały wprowadza nowe zapisy dotyczące zwolnienia z opłat. Dotychczasow e obniżki 
z opłat odnosiły się jedynie do liczby dzieci w rodzinie uczęszczających do danej placówid. Obecnie zapis ten 
zmieniono i wprowadzono kryterium dochodowa:

- Zaproponowano częściowe zwolnienie z opłat odnoszące się do kryterium dochodowego na 1 osobę 
w rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), które obecnie 
wynosi 316 zł, a w projekcie uchwały proponuje się zapis: „nieprzekracza 150% tego dochodu ”, czyli obecnie 
474 zł, co predysponuje do 50 % ulgi w opłacie.

- Całkowite zwolnienie z opłat zaproponowano rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na członka 
rodziny nie przekraczające kwoty 316 zł odnosząc się do wspomnianego wcześniej już kryterium dochodowego, 
a także ze względu na chorobę rodziców7/prawnych opiekunów7 i potrzeby specjalne dziecka wynikające 
z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uwzględniono przypadki losowe mające wpływ na 
kondycję finansową rodziny. Ponadto uwzględniono rodziny wielodzietne, w związku z wprowadzeniem 
polityki prorodzimiej.

Zgodnie z polityką MEN-u celem nowych uregulowań prawnych jest zwiększenie dostępności do 
wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3-5 lat objecie wychowaniem 
przedszkolnym.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków 
częściowego łub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. 
(Dz. U. zdn. 18 lipca 2013 r. poz. 827) wprowadziła zmiany w organizacji i finansowaniu 
wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 oraz ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
0 systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania
1 opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Rada gminy może także ustalić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 
W ustawie określono także maksymalną opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być 
wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć.

Projekt uchwały zawiera uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu prawnego, 
co do wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych. Projekt uchwały wprowadza nowe zapisy dotyczące 
zwolnienia z opłat. Dotychczasowe obniżki z opłat odnosiły się jedynie do liczby dzieci w rodzinie 
uczęszczających do danej placówki. Obecnie zapis ten zmieniono i wprowadzono kryterium 
dochodowe:

-  Zaproponowano częściowe zwolnienie z opłat odnoszące się do kryterium dochodowego 
na 1 osobę w rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 
z późn. zm.), które obecnie wynosi 316 zł, a w projekcie uchwały proponuje się zapis: 
„nieprzekracza 150% tego dochodu”, czyli obecnie 474 zł, co predysponuje do 50 % ulgi 
w opłacie.

-  Całkowite zwolnienie z opłat zaproponowano rodzinom, w których dochód w przeliczeniu 
na członka rodziny nie przekraczające kwoty 316 zł odnosząc się do wspomnianego wcześniej 
już kryterium dochodowego, a także ze względu na chorobę rodziców/prawnych opiekunów i 
potrzeby specjalne dziecka wynikające z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 
uwzględniono przypadki losowe mające wpływ na kondycję finansową rodziny. Ponadto 
uwzględniono rodziny wielodzietne, w związku z wprowadzeniem polityki prorodzinnej.

Zgodnie z polityką MEN-u celem nowych uregulowań prawnych jest zwiększenie 
dostępności do wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3-5 
lat objecie wychowaniem przedszkolnym.

Opracowała: Joanna Paciorek

m9f Sybils limerman
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Dotyczy: projektu uchwał w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
oraz planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.
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Proszę o przyjęcie projektu uchwał w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych oraz w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych 
oraz gimnazjum w  oparciu o dołączone do uchwał uzasadnienia.
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Projekt

z dnia 10 czerwca 2014 r. 
Zatwierdzony przez.........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

fr©f®Sd uchwały ni# budzi

z dnia....................2014 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkól podstawowych oraz gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 w-rześnia 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz, 2703 i Nr 281, poz. 2781; 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 
2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz, 1658 z 2007; r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz, 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz, 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz, 458, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz, 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 
941 i 979 z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 1642) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach ustala, co następuje :

§ 1. Ustala się plan sieci igranie obwodów publicznych szkół podstawkowych i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest gmina Zdzieszow ice:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr l im .  Jana Korczaka w Zdzieszowicach. Adres: Zdzieszowice, ul. 
Bolesława Chrobrego 36. Do obwodu szkoły należą ulice: Boczna, Bolesław-a Chrobrego, Chopina, Dworcowa, 
Friedricha, Górna, Harcerska, Kozielska, Karola Miarki, Myśliwca, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, 
Osadników, Parkowa, Piastów, Pokoju, Skrajna, Solownia, Sportowa, Wschodnia, Za Odrą, Zuchów.

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach. Adres: Zdzieszowice, PI. 
1 Maja 1. Do obwodu szkoły należą ulice: 22 Lipca, Akacjowa, Brzozówka, Dunikowkskiego, Fabryczna, 
Filarskiego, Generała Zawadzkiego, Góry św. Anny, Graniczna, Katowicka, Kolejowka, Kopernika, Korfantego, 
Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Mickiewicza, Now a, Orzeszkowej, Piaskowka, Pionierów, Plac 1 Maja, 
Polna, Powstańców' SI, Prusa, Roosewelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, Słowkackiego, Strzelecka, Wigury, 
Wolności, Zielona, Żwirki, Żymierskiego, Żyrowska oraz sołectwo Rozwadza.

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach, bezobwodowa, 
z klasami integracyjnymi i sportowymi Adres: Zdzieszowice, ul. Nowa 3.

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rospónda w Żyrowej. Adres: Żyrowka, ul. Wojska Polskiego 
4. Obwód obejmuje sołectwu: Żyrowka, Oleszka z przysiółkiem Dalnia, Jasiona.

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej z oddziałami przedszkolnymi. Adres: Krępna, ul. Zdzieszowicka 
35. Obwód obejmuje sołectwo: Krępna.

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Januszkowicach z oddziałami 
przedszkolnymi. Adres: Januszkowice, ul. Lesiańska 6. Obwód obejmuje sołectwo: Januszkowice.

7) Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach. Adres: Zdzieszowice, ul. Nowa 
3. Obwód obejmuje miasto Zdzieszowice i sołectwka: Januszkowice, Jasiona, Krępna, Oleszka z przysiółkiem 
Dalnia, Rozwadza, Żyrowka.
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§ 2. Traci moc Uchwała Nr YIII/48/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum oraz Uchwała Nr 
XLVII/362/02 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Nr VIII/48/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci i granic obwodów' publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwu Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych

oraz gimnazjum

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) do zadań Rady Gminy należy ustalenie planu sieci oraz określenie obwodów publicznych 
szkół i gimnazjów na terenie gminy. Projekt nowej uchwały uwzględnia zmiany organizacyjne - likwidacja 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy oraz uwzględnia sytuację demograficzną. 
Osiedle Piastów należało do obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Korczaka w 
Zdzieszowicach i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach. Proponuje 
się przypisać całe osiedle do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Korczaka w Zdzieszowicach. 
Uwzględniono również nowo powstałe ulice, które przypisano adekwatnym obszarom.

Opracowała: Joanna Paciorek
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fr®!#!! nełiwoty mim bttdii
Projekt st&sfr^i^ń  p®d w z§lą4&m

imrm&hm- prawnym
z dnia 10 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁ A N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia....................2014 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz, 1658 z 2007; r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 
818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz, 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 
235, poz. 1618; z'2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; 
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 z 2013 r. poz. 87, 827, 
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642) Rada Miejska w Zdzieszowicach ustala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice:

1) Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach, Plac 1 Maja 11, z oddziałem
zamiejscowym w Rozwadzy, ul. Szkolna 5.

2) Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19a.

3) Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach, ul. Zielona 19.

4) Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach, ul. Piastów 6.

5) Publiczne Przedszkole w Żyrowej, ul. Poprzeczna 7.

6) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Januszkowicach z oddziałami przedszkolnymi, ul.
Lesiańska 6.

7) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej z oddziałami przedszkolnymi, ul Zdzieszowicka 35.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/133/04 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) projekt nowej uchwały uwzględnia decyzję Rady Miejskiej dotyczącą likwidacji 
zamiejscowego oddziału Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach oraz likwidacji 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach, w strukturach której znajdował się 
oddział przedszkolny. Z dniem 1.09.2014 oddział stanie się oddziałem zamiejscowym Publicznego Przedszkola 
nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach.

Opracowała: Joanna Paciorek
BUR  Ml
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