
 

UCHWAŁA NR ….. (PROJEKT)  

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia  .................... 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w  Kuleszach Kościelnych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89 ust. 1 i 3  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2023 roku dokonać likwidacji Punktu 

Przedszkolnego funkcjonującego w budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2, 18-208 Kulesze Kościelne. 

§ 2. Wychowankowie likwidowanego punktu przedszkolnego będą mieli możliwość 

kontynuowania nauki, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2, 18-208 Kulesze 

Kościelne.  

§ 3. O zamiarze likwidacji  Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych zawiadamia 

się organ wykonawczy Gminy Kulesze Kościelne - Wójta Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Kulesze Kościelne do dokonania 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji w szczególności, przed 

upływem terminu tj. do 28 lutego 2023 r.  zawiadomienia o tym zamiarze: 

1) rodziców wychowanków Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych, 

2) Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku wraz z wystąpieniem o wydanie stosownej 

opinii dotyczącej likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kuleszach Kościelnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kulesze Kościelne. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i prawnym  

 

r.pr. Wojciech Srocki, Białystok, dnia 17.01.2023 r.  

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr Rady Gminy Kulesze Kościelne  

z dnia …. lutego 2023 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w  Kuleszach Kościelnych 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713, 1378) szkoła publiczna, w tym także punkt przedszkolny może być zlikwidowany 

przez organ prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ 

wychowankom tego punktu przedszkolnego możliwości realizacji nauki, opieki i wychowania 

przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Organ prowadzący obowiązany jest najpóźniej na 

6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji punktu 

przedszkolnego rodziców wychowanków punktu przedszkolnego, właściwego kuratora 

oświaty oraz właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych został utworzony na mocy Uchwały Nr 

38/IX/2011 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 października 2011 r. w sprawie 

utworzenia Punktu Przedszkolnego  w Kuleszach Kościelnych.  

Prowadzenie publicznego punktu przedszkolnego jest jednym z zadań własnych gminy.  

W celu prawidłowego funkcjonowania tej formy wychowania przedszkolnego wykorzystuje 

się zasoby kadrowe, lokalowe oraz materialne Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych. Realizowane treści podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego nowożytnego czy udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (tj. diagnoza i terapia logopedyczna) prowadzona jest przez 

nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole. Należy również wspomnieć, że Punkt 

Przedszkolny usytuowany jest w budynku Szkoły  Podstawowej w Kuleszach Kościelnych, 

dzieci korzystają z tych samych pomieszczeń socjalnych: szatnia, łazienka, itp.  

Przekształcenie punktu przedszkolnego poprzez jego likwidację jest zasadne ze 

względów organizacyjnych. Pozwoli to na właściwe uporządkowanie sieci szkolnej w gminie 

Kulesze Kościelne, przy czym nie zmieni dostępności do edukacji najmłodszym uczniom. 

Likwidacja punktu przedszkolnego  nie pociągnie za sobą zmniejszenia liczby miejsc, gdyż 

założeniem jest zapewnienie dzieciom miejsc w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych. Takie rozwiązanie z punktu 

widzenia formalno – prawnego wydaje się rozwiązaniem upraszczającym nabór i prowadzenie 

oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kulesze Kościelne. W odniesieniu do 

pracowników Punktu Przedszkolnego zmiana polegać będzie na tym, że staną się pracownikami 

Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Rozwiązanie to usprawni system kierowania i 

zarządzania pracownikami poprzez zapewnienie większej ilości kadry do realizacji podstawy 

programowej. 

Likwidacja punktu przedszkolnego rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, 

wyrażającej wymienione wyżej zamiary. Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy 

Kulesze Kościelne do dalszego postępowania przewidzianego w ustawie. 

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji punktu przedszkolnego 

nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2023 

r.  

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe wyrażenie zamiaru likwidacji Punktu 

Przedszkolnego należy do uprawnień rady gminy – w tym przypadku Rady Gminy Kulesze 

Kościelne. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 

 

 


