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UCHWAŁA NR LIV/      /2023 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.), Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp., wchodzącego w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. z końcem roku szkolnego 22022/2023, tj. z dniem 31 sierpnia 
2023 r. 

§ 2. Uczniowie zlikwidowanego przedszkola, będą realizować obowiązek przedszkolny w Przedszkolu 
Samorządowym "Pod Dębem" w Karolewie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ilekroć w dalszej części  jest mowa 
bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Odnosząc się do art. 89 ust. 
1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana 
z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ, 
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Uchwała o 
zamiarze likwidacji jest uchwałą intencyjną, pozwala na rozpoczęcie procedury informowania 
zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk.  

Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem 
likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów, właściwego kuratora 
oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu. Szkoła publiczna prowadzona 
przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej 
opinii kuratora oświaty. 
Ze względu na brak dostosowania budynku Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. do 
wymagań zawartych w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone 
oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest 
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 poz. 1531) oraz 
wysokie koszty dostosowania tego budynku, podjęto decyzję o rozbudowie Przedszkola 
Samorządowego "Pod Dębem" w Karolewie, w którym zapewnione zostaną miejsca przedszkolne 
dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp.  
Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania do organizacji związkowych zrzeszających 
nauczycieli. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna pozytywna opinia ze strony Związku Nauczycielstwa 
Polskiego O/Borek Wielkopolski, będącego podmiotem upoważnionym do reprezentowania 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
Z powyższego względu podjęcie uchwały jest zasadne. 
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