
UCHWAŁA NR XLIV/425/18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie,
ul. Śródmieście 29 poprzez przeniesienie jego siedziby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2018 r. przekształcić Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka 
w Augustowie, ul. Śródmieście 29 poprzez przeniesienie jego siedziby na ul. Mickiewicza 2b w Augustowie.

§ 2. O zamiarze zmiany siedziby, o której mowa w § 1, należy powiadomić Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz 
rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie, ul. Śródmieście 
29.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Augustowie

Filip Jerzy Chodkiewicz
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UZASADNIENIE

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio

stosowanego art. 89 ust. 1 i 2 tej ustawy, tak jak w przypadku likwidacji szkół.

Przedszkole publiczne może być przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący

przedszkole, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić

o zamiarze przekształcenia przedszkola: rodziców dzieci oraz właściwego kuratora oświaty. Przedszkole

może zostać przekształcone po otrzymaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby przedszkola wynika z potrzeby przeniesienia

Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie wraz ze składnikami majątkowymi z budynku

przy ul. Śródmieście 29, który jest w złym stanie technicznym do remontowanego budynku,

przeznaczonego na przedszkole, znajdującego się przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie.

Zmiana siedziby przedszkola wpłynie na znaczne polepszenie dzieciom warunków kształcenia,

wychowania i opieki, a także zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.

Przeniesienie siedziby Przedszkola Nr 6 w Augustowie umożliwi kontynuację wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2018/2019 w nowym budynku wszystkim dzieciom dotychczas uczęszczającym do tego

przedszkola.

Id: D0CC37AB-F72C-4300-B85E-44132E0591C2. Uchwalony Strona 1




