
UCHWAŁA NR XXXII/262/14

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379) oraz art. 14a
ust. 1 ustawy  z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty  (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, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290) 

uchwala się, co następuje:

§  1.  Ustala  się  plan  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  
w szkołach podstawowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września
2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty rada
gminy  ma  obowiązek  uchwalenia  planu  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych. W związku z tym, że z dniem 01 września 2014
r. na terenie gminy Bolesławiec powstaną dwa nowe przedszkola, które zostaną  połączone
w zespół  z  istniejącą  szkołę  podstawową  w miejscowościach:  Kraśnik  Dolny  i  Kruszyn
nastąpiła  zmiana w sieci  publicznych  przedszkoli.  Zmiana ta wymaga uchwalenia  przez
radę  gminy  planu  nowej  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  
w szkołach podstawowych. 

Wobec powyższego Wójt Gminy Bolesławiec podjął inicjatywę uchwałodawczą


