UCHWAŁA NR XIX/142/2020
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie poprzez zmianę jego
siedziby
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 89 ust. 1 i 9 w związku
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zamierza się przekształcić Przedszkole Miejskie nr 1 w Będzinie,
ul. Zawale 7 poprzez zmianę jego siedziby na ul. Sportową 1 w Będzinie.
§ 2. Zawiadomić o zamiarze przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie rodziców uczniów
oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ukształtowanym orzecznictwem sądowym, zmiana siedziby jednostki oświatowej stanowi jej
przekształcenie. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. I OSK
3045/13), na który powołują się też inne sądy administracyjne stwierdza, iż „przeniesienie siedziby szkoły
stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty” (obecnie art. 89 ust.
9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), „a zatem procedura jego dokonania wynika z
odpowiednio stosowanych art. 59 ust. 1 i 2 tej ustawy” (obecnie art. 89 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo
oświatowe).
Z odpowiedniego stosowania powyższych przepisów wynika, że szkoła (pod pojęciem szkoły należy
rozumieć także przedszkole), może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący,
który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia zawiadomić o zamiarze
właściwego kuratora oświaty, związki zawodowe oraz rodziców dzieci. Przedszkole może być
przekształcone po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty. Aby rozpocząć procedurę
przeniesienia przedszkola, niezbędne jest podjęcie tzw. uchwały intencyjnej.
Przeniesienie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie wraz ze składnikami majątkowymi z budynku
przy ul. Zawale 7 do odległego od dotychczasowej siedziby o 400 m budynku zlikwidowanego z dniem 31
sierpnia 2019 r. Gimnazjum nr 1 w Będzinie przy ul. Sportowej 1 pozwoli na jego właściwe
zagospodarowanie. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych budynek na dzień 1 września 2020 r. będzie
gotowy na przyjęcie dzieci. Zmiana siedziby wpłynie na znaczną poprawę warunków kształcenia,
wychowania i opieki, a także zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
Zmiana siedziby gwarantuje kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w
nowym budynku wszystkim dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Miejskiego nr 1, a także stworzy
możliwość przyjęcia większej liczby dzieci oraz zwiększenia liczby oddziałów z pięciu do siedmiu.
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