
UCHWAŁA NR XXIII/186/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Miasta Kościerzyna, na 
wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2016 r. tworzy się filię publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 7 w 
Kościerzynie, zwaną dalej "Filią".

2. Pełna nazwa Filii brzmi: "Filia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie".

3. Filia prowadzić będzie swoją działalność w budynku przy ul. Wybickiego 10 w Kościerzynie, będącym 
własnością komunalną Gminy Miejskiej Kościerzyna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

Potrzeba zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc przedszkolnych jest wynikiem zmian w Ustawie o
Systemie Oświaty. Celem Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) jest zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego.
Wprowadzone przez nowelizację zmiany obejmują m.in.: przyznanie dzieciom w wieku 3 i 4 lat prawa do
korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, przy
jednoczesnym nałożeniu na gminy obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego
każdemu dziecku 4-letniemu (od dnia 1 września 2015 r.) oraz każdemu dziecku 3-letniemu (od dnia 1
września 2017r.), oraz ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za wychowanie przedszkolne
w publicznym przedszkolu. Wysokość opłaty za czas pobytu w przedszkolu powyżej 5 godz. nie może być
wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie wskazuje na brak
odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach publicznych. Nowo tworzona filia z siedzibą przy ulicy
Wybickiego 10 będzie mogła przyjąć ok. 150 dzieci. Obiekt jest przeznaczony na prowadzenie działalności
przedszkolnej. Utworzenie filii Przedszkola Samorządowego nr 7 pozwoli na bardziej sprawne zarządzanie
obiema placówkami, szczególnie w zakresie administrowania i organizacji obsługi.
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