
 Uchwała Nr XXXII/178/2017 

Rady Gminy Solec-Zdrój 

z dnia  14 lipca 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Solec-Zdrój sieci prowadzonych przez gminę 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

 

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

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 

730), art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), art. 8 ust. 15, art. 11 ust. 2 pkt. 1, art. 13 

ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – 

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach 

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 

§ 1 

Ustala się sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli: 

a) Samorządowe Przedszkole w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 

 

§ 2 

Ustala się sieć prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, które funkcjonować będą w: 

a) Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 

b) Szkole Filialnej w Wełninie, Wełnin 77 

c) Szkole Podstawowej w Zborowie, Zborów 121 

d) Szkole Filialnej w Kikowie, Kików 65 
 

§ 3 

Ustala się sieć prowadzonych przez gminę publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego: 

a) Punkt Przedszkolny w Zborowie, Zborów 121 

 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr XX/91/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 lipca 2008 roku w 

sprawie ustalenia na terenie gminy Solec-Zdrój sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

 



§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 


