
  

UCHWAŁA NR V/69/2019 

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 września 2011 r.  

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), art 32 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 

poz. 996 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 

oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VII/50/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 września 2011 r. w sprawie 

utworzenia punktu przedszkolnego w Bargłowie Kościelnym wprowadza się następującą zmianę: 

1) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3. Utrzymać w okresie 10 miesięcy po zakończeniu projektu a także w kolejnych latach ze środków 

własnych gminy punkt przedszkolny w Bargłowie Kościelnym w kształcie organizacyjnym i liczebnym 

w zależności od potrzeb i warunków lokalowych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Kukliński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2019 r.

Poz. 2239



 

UZASADNIENIE 

Podjęcie uchwały wynika z konieczności uporządkowania struktury organizacyjnej placówek oświatowych 

wychowania przedszkolnego w Gminie Bargłów Kościelny oraz formalnego uregulowania rzeczywistego stanu 

faktycznego, gdyż punkt przedszkolny w Bargłowie Kościelnym funkcjonuje nieprzerwanie od 2012 r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest jak najbardziej uzasadnione. 
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