
 

Uchwała Nr VII/66/19  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 26 czerwca 2019 roku  

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pyzdry  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2019 r. sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez Gminę Pyzdry: 

1) Oddział przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z 

siedzibą we Wrąbczynkowskich Holendrach 13, 62-310 Pyzdry, 

2) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie, Lisewo 108, 

62-310 Pyzdry, 

3) Oddział przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,  

Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry, 

4) Punkt przedszkolny w filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach z 

siedzibą  

we Wrąbczynkowskich Holendrach 13, 62-310 Pyzdry, 

5) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie, Lisewo 108,  

62-310 Pyzdry, 

6) Punkt przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach,  

Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 

informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku. 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

 a w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi Rada 

Gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.                     

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach, proponuje się 

pozostawienie sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych 

form wychowania przedszkolnego w obecnie funkcjonującym stanie - uchwała ma 

charakter porządkowy. 

 


