
UCHWAŁA NR 238/XXIV/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 ) Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 513/LX/2010 Rady Miejskiej W Serocku z dnia 30.06.2010 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Miasto i Gmina Serock wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, przy ul. Włodzimierza Wolskiego 15, 
w skład którego wchodzą oddziały przedszkolne zlokalizowane w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 68”.. 

2. W § 1 uchyla się pkt 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina
Serock.

Na podstawie art. 39 ust. 7a, art. 89 ust. 1,3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020 r. poz. 910), po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska w Serocku w dniu 27 maja 2020r. podjęła uchwałę
Nr 229/XXIII/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych oraz uchwałę Nr 230/XXIII/2020 w sprawie przekształcenia
Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku poprzez utworzenie innej lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Następstwem tych uchwał jest podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Miasto i Gminę Serock umożliwia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie
gminy możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego oraz realizacji rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego. Miasto i Gmina Serock zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 5 ustawy Prawo
oświatowe zapewnia wszystkim dzieciom pięcioletnim i dzieciom realizującym roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne, których droga z domu do placówki wychowania przedszkolnego przekracza 3km,
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.

W związku z powyższym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zasadnym jest
przedłożenie niniejszej uchwały, która będzie obowiązywała od 1 września 2020roku.
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