
Uchwała Nr XCI/644/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

 

w sprawie: włączenia Publicznego Przedszkola w Mostach ul. Gdyńska 32 do Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego z siedziba w Mostach przy ul. Szkolnej 16, oraz zmiany Uchwały 

nr XXIII/31/2012 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 26 kwietnia 2012r w sprawie utworzenia 

publicznej placówki oświatowo -wychowawczej i zmiany orzeczenia Kuratorium Oświaty 

z dnia 31 marca 1983 nr KO-IV-/014/82/95  

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz art. 91 ust. 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.)  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

 

§1. Z dniem 1 września 2023 r. włącza się Publiczne  Przedszkole w Mostach ul. Gdyńska 32 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mostach ul. Szkolna 16. 

 

§2. Zmienia się z §2 Uchwały  nr XXIII/31/2012 Rady Gminy Kosakowo                                                           

z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia publicznej placówki oświatowo -

wychowawczej i zmiany orzeczenia Kuratorium Oświaty z dnia 31 marca 1983 r.                                     

nr KO-IV-/014/82/95, przez dopisanie punktu c) o brzmieniu: Przedszkole Publiczne                              

w Mostach.  

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r. 
 
 
 
 
 
 
 

   

UZASADNIENIE 

 

Organ prowadzący (rada gminy) może połączyć w zespół (np. zespół szkolno-

przedszkolny) prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie 

przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. 

Organ prowadzący zespół szkolno-przedszkolny może włączyć do zespołu przedszkole. 

Włączenie  jest dokonywane z dniem 1 września danego roku. W tym przypadku rada gminy 

tworzy przedszkole z dniem 1 września 2023 r. i z tym samym dniem włącza je do istniejącego 

wcześniej zespołu szkolno-przedszkolnego. 

Włączenie przedszkola do zespołu szkolno-przedszkolnego wiąże się ze zmianą statutu zespołu 

(wykonuje to organ zespołu). Zmianie nie ulega akt założycielski zespołu szkolno-

przedszkolnego.  


