
                                                                                                                          

UCHWAŁA Nr XXXIV/358/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

 z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                   

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów 

uchwala, co następuje: 

 

         § 1.  Ustala się następującą sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Złotów.  

 

1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Sławianowie - Sławianowo 1. 

 

2. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie – 

Kleszczyna 28. 

 

3. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej – 

Górzna 12. 

 

4. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej- 

Święta 40. 

 

5. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy – 

Radawnica, ul. Złotowska 11B. 

  

         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia          

1 września 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXXIV/358/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów 

 

 

 

 

           Uchwała Nr XXXII/329/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów w części 

dotyczącej oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została uchylona. 

Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr KN-I.4131.1.295.2013.22 z dnia  

21 maja 2013 r. stwierdził nieważność przepisów § 1 ust. 1-5  wymienionej wyżej uchwały  

w zakresie zwrotu „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. 

W związku z tym i zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.                         

o systemie oświaty Rada Gminy w niniejszym  projekcie uchwały ustaliła sieć oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów i uznała  

podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.  

 

 

 

                                                                                        


