
UCHWAŁA NR XXIV/178/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 sierpnia 2017 

w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 

organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno, 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzupełnia się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gnojno o inne formy wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie: 

1) Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Balicach; 

2) Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jarząbkach. 

§ 2. Organizację punktów przedszkolnych określi odrębna uchwała Rady Gminy Gnojno. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło
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UZASADNIENIE 

Przedłożony projekt uchwały odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego Gminy Gnojno w zakresie 

innych form wychowania przedszkolnego. 

Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa, że zakładanie publicznych 

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego należy do zadań własnych gminy. 

Na podstawie art. 14a ust. 1a cytowanej wyżej ustawy rada gminy może uzupełnić sieć przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego, takie jak 

na przykład punkt przedszkolny.  

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w tej sprawie. 
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