
UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/339/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLII/339/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie 
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, §1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Gmina Czernica przeprowadza otwarty konkurs ofert w sytuacji, kiedy nie zapewni miejsc 
wszystkim dzieciom zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2. Uprawnionymi do przystąpienia do otwartego konkursu są osoby fizyczne lub osoby prawne 
prowadzące niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na 
terenie Gminy Czernica, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 
Wójta Gminy Czernica.

3. Dzieci, o których mowa w ust. 1 będą miały możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego 
w placówkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 
rozpoczną realizację obowiązku szkolnego.

4. Po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach, o których 
mowa w ust. 3, dzieci będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w jednej z niżej wymienionych 
placówek przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Czernica:

1) Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy;

2) Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach;

3) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej;

4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu 
Wrocławskim;

5) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały nr XLII/339/2018 r. Rady Gminy Czernica z dnia 9 maja 2018 r. podyktowana jest
koniecznością dostosowania regulaminu konkursu do znowelizowanych od 1 stycznia 2019 r. przepisów
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.),
zmienionych w zakresie art. 22 ust. 3. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 ze zm.),
ustawodawca wprowadził przepisy doprecyzowujące zapisy art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych poprzez dookreślenie wymaganych elementów regulaminu otwartego konkursu ofert.
Regulamin dodatkowo musi określać:

1) czas korzystania przez gminę z placówek wychowania przedszkolnego, z tym że czas ten powinien
umożliwiać uczniowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu zakończenia
przez niego uczęszczania do przedszkola;

2) miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne po zakończeniu
korzystania przez gminę z wyłonionych w otwartym konkursie placówek wychowania przedszkolnego.

Pozostałe zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do ww. uchwały pozostają niezmienione.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: B7422B64-51A2-4342-A022-3A066B2893D3. Podpisany Strona 1




