UCHWAŁA NR XLVII/578/14
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Smerf” utworzonego w Szkole Podstawowej
w Boleścinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska
w Trzebnicy uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Trzebnicy podejmuje zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 roku Punktu
Przedszkolnego „Smerf” utworzonego w Szkole Podstawowej w Boleścinie z siedzibą Boleścin 23.
§ 2. Sytuacja dzieci z obszaru objętego działalnością likwidowanego Punktu Przedszkolnego nie ulegnie
zmianie, gdyż dzieci mają zapewnione miejsce w Punkcie Przedszkolnym „Małe Przedszkole Smerf” z siedzibą
Boleścin 23 prowadzonym przez Stowarzyszenie NASZE DZIECI - nie będącym placówką publiczną Gminy
Trzebnica.
§ 3. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Trzebnica do wykonania czynności niezbędnych do
przeprowadzenia i dokonania wszelkich czynności niezbędnych w procedurze likwidacji Punktu
Przedszkolnego "Smerf" utworzonego przy Szkole Podstawowej w Boleścinie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoła publiczna, w tym także publiczny punkt przedszkolny (por. art. 3 pkt
1 ustawy) może być zlikwidowany przez organ prowadzący, po zapewnieniu przez ten organ wychowankom
tego punktu przedszkolnego możliwości opieki i wychowania w innym punkcie przedszkolnym lub
przedszkolu. Organ prowadzący obowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji
zawiadomić o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego rodziców wychowanków punktu przedszkolnego,
właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół i punktów przedszkolnych danego typu. Punkt przedszkolny może zostać zlikwidowany
po uzyskaniu opinii kuratora oświaty.
Punkt Przedszkolny „Smerf” utworzony w Szkole Podstawowej w Boleścinie został powołany
i prowadzony był przez Fundację Kalos Kai Agathos w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich przy Szkole Podstawowej w Boleścinie. Przedmiotowy projekt trwał od 1 kwietnia 2007 r. do
31 marca 2008 r. i po tej dacie Fundacja zaprzestała prowadzenia przedmiotowego Punktu Przedszkolnego
"Smerf". Punkt Przedszkolny pn. „Smerf” przy Szkole Podstawowej w Boleścinie został utworzony na
mocy Uchwały Nr XX/202/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie
utworzenia innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania na terenie Gminy Trzebnica, jednak faktycznie nigdy nie rozpoczął swojej
działalności. W to miejsce od 1 kwietnia 2008 roku do dnia dzisiejszego działa Punkt Przedszkolny „Małe
Przedszkole Smerf” z siedzibą Boleścin 23 prowadzony przez Stowarzyszenie NASZE DZIECI - nie będący
jednak placówką publiczną Gminy Trzebnica.
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