Projekt
z dnia 5 grudnia 2016 r. Zatwierdzony
przez................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława
Dąbka 35 w Gdańsku
Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 6 i art. 5c. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 zm. 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010) w
związku z art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/641/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w
sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Stanisława Dąbka 35 w Gdańsku,
zmienionej uchwałą Nr XXVIII/761/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. wprowadza się następującą
zmianę:
1) w § 1 ust. 1 datę „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się datą „1 września 2017 r.”
2) w akcie założycielskim stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały zwrot „1 stycznia 2017
roku” zastępuje się zwrotem „1 września 2017 roku”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Strona 1

Uzasadnienie
Rada Miasta Gdańska uchwałą Nr XXII/641/16 utworzyła z dniem 1 września 2016 r.
Przedszkole nr 83 w Gdańsku przy ul. Stanisława Dąbka 35. W związku z opóźnieniem
realizacji inwestycji przez DRMG, uchwałą Nr XXVIII/761/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Rada Miasta Gdańska zmieniła datę utworzenia Przedszkola nr 83 na 1 stycznia 2017 r.
W chwili obecnej niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji do nowo powstającego
przedszkola ze względu na brak przepisów wykonawczych regulujących prace komisji
rekrutacyjnej. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2016.r uchyliła rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Jednocześnie ustawodawca pozostawił
w art. 20l ustawy o systemie oświaty zobowiązanie dla Ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia , które ma regulować skład i szczegółowe
zadania komisji rekrutacyjnej,
o której mowa w art. 20 zb oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ,
uwzględniając konieczność zapewnienia bezstronnego wykonywania zadań przez komisję
rekrutacyjną, dokonania weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz
właściwego dokumentowania post. rekrutacyjnego i post. uzupełniającego.
Z powyższych względów przeprowadzenie rekrutacji do nowego przedszkola w chwili
obecnej obarczone jest ryzykiem braku umocowania prawnego dla prac komisji rekrutacyjnej.
W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
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