
 
  

  

   
 

  
   

 

 

PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach poprzez likwidację 
dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz  zmianę 

siedziby 

Na podstawie art. 89 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Przedszkola Miejskiego nr 
8 w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach, którego siedziba znajduje się w Gliwicach 
przy ul. Horsta Bienka 19, poprzez likwidację dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych przy ul. Stefana Okrzei 16 oraz zmianę siedziby na ul. Stefana Okrzei 
16 w Gliwicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: C8A5E663-3E6D-4BF8-95F6-7BC9B5E2D1AC. Projekt Strona 1 



 

 

Uzasadnienie 

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przedszkole publiczne może być przekształcone z końcem roku 
szkolnego przez prowadzący je organ, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem 
przekształcenia zawiadomić o zamiarze przekształcenia przedszkola rodziców dzieci oraz właściwego kuratora 
oświaty. Przedszkole może zostać przekształcone po otrzymaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu rozpoczęcie działań zmierzających do formalnego 
przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach do nowo wybudowanego segmentu 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 16. Ze 
względu na zamiar ustanowienia nowej siedziby przedszkola przy ul. Stefana Okrzei 16 konieczna jest również 
likwidacja dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach. Obecnie wszystkie dzieci przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 8 
mają zapewnioną edukację przedszkolną w budynku przy ul. Stefana Okrzei 16 w Gliwicach. 
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