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Ogloszenie o konsultacjach spolecmych uchwaly Nr LXIIV885 122 z drrra

20 grudna 2022 r. w sprawie zarrlial. t przeksztalcenia Przedszkola Samorz4dowego

Nr 50 w Biatymstoku Zespolu Przedszkoli Nr I w Bialymstoku poprzez zmiNry jego siedziby

l. Przedmiotern konsultacji spolecznych jest Uchwala Nr LXIIU885I22 z dnia 20 grudnia

2022 r. w sprawie zamiaru przeksztalcenia Przedszkola Samorz4dowego Nr 50

w Bialymstoku Zespolu Przedszkoli Nr 1 w Biatymstoku poprzez zmiang jego

siedziby. Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przeksztalcenie

w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe.

Przedszkole prowadzone przez jednostkg samorzqdu terytorialnego mo2e zostad

przeksztalcone z kofcem roku szkolnego przez organ prowadz4cy przedszkole. Organ

prowadz4cy jest obowi4zany co najmniej na 6 miesigcy przed terminern

przeksztalcenia do zawiadomienia o tym zaniarze rodzic6w wychowank6w oraz

wlaSciwego kuratora oSwiaty.

Projekt przedmiotowej uchwaly wynika z koniecznoSci przeniesienia siedziby

Przedszkola Samorz4dowego Nr 50 w Bialymstoku do innej lokalizacji. Obecnie

Przedszkole Samorz4dowe Nr 50 oraz Przedszkole Samorz4dowe Nr 39 wchodz4

w sklad Zespotu Przedszkoli Nr I w Bialymstoku. Przedszkole Samorz4dowe

Nr 50 w Bialymstoku funkcjonuje w dw6ch lokalizacjach: 5 oddzial6w ptzy

ul. Upalnej 26 w Bialymstoku (budynek XIV Liceum Og6lnoksztalc4cego

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Bialyrnstoku) oraz 2 oddzialy przy ul. Upalnej

74 (pomieszczenia wbloku mieszkalnym), gdzie znajduje sig siedziba jednostki.

Oddzialy przedszkola w budynku liceum utworzone zostaly w roku szkolnym

202012021. Dostosowanie nowych pomieszczeri w budynku liceum do organizacji

wychowania przedszkolnego, opr6cz zwigkszenia liczby miejsc wychowania

przedszkolnego w mieicie mialo na celu przeniesienie oddzial6w przedszkola

zlokalizowanych w bloku. Obecnie w bloku funkcjonujq 2 oddzialy z wlasn4 kuchni4.

Do jednego z rlich tczgszcza 20 dzieci szeScioletnich, kt6re w roku szkolnym

2023/2024 rozpoczn4 naukE w szkole podstawowej. Do drugiego oddziafu rlczgszcza

23 dzieci mlodszych. Je2eli w przyszlych latach szkolnych zapotrzebowanie

na miejsca wychowania przedszkolnego na osiedlu Sloneczny Stok bgdzie mniejsze,

oddzialy przy ul. Upalnej 74 mog4 zostac wyl4czone z sieci przedszkoli

samorz4dowych, a co z t),m idzie niezbgdne bgdzie posiadanie siedziby w innej

lokalizacji.

2. Konsultacje prowadzone s4 w oparciu o zapisy uchwaly Nr L)0800/10 Rady Miejskiej

Bialegostoku z dnia 25 pu2dztemlka 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji spolecznych z organizaclarni pozarzqdowymi i innymi podmiotami
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prowadz4cymi dzialalnoii w zakresie po2ytku publicznego projekt6w akl6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej organizacji

pozarz4dowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 282, poz. 3597) oraz przepisy

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

3. Adresatem konsultacji spolecznych s4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dr-;.a 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci

pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),

prowadz1ce dzialalnoSd statutow4 na terenie Miasta Bialystok.

4. Konsultacje przeprowadza sig w celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji

Srodowisk Miasta Bialegostoku na temat zapis6w zawartych w uchwale

w sprawie zamiaru przeksztalcenia Przedszkola Samorz4dowego Nr 50

w Bialymstoku Zespotu Przedszkoli Nr I w Bialymstoku.

6. Za przqrowadzenie konsultacji spolecznych odpowiada Departament Edukacji

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Legionowej 7.

Opinie do projektu uchwaly nale2y,skladai w formie pisemnej za pomoc4 ankiety

konsultacyjnej do dnia ...L..V^).eW.... 2023 r. opinie moima przekazat

osobiScie, listownie za poSrednictw# eo"rry Polskiej lub innego operatora,

do Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Legionowa 7

15-281 Bialystok, b4dL przeslad pocd4 elektroniczn4 na adres e-mail:

edukacj a@um.bialystok.pl.

8. Warunkiern udziafu w konsultacji jest podanie nazwy organizacji i danych

rejestrowych oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upowarimionej

do reprezentowani a orgafizacji, z$aszaj4cej udzial w konsultacjach.

9. Termin rozpoczgcia konsultacji spolecznych: .. L 3....5.!4()t11i.g... zoz: ..

1 0. Termin zakoflczenia konsultaciir .. . . . ... l. I UI !.QN.... zozz r..I
Zal4cmitt:
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2. Ankieta konsultacyjna
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5. Uchwala wraz z arkiet4 konsultacf nq zostan4 opublikowane na portalu miejskim
www.bialystok.pl w zakladce "DLA MIESZKANCOWBIALYSTOK
OBYWATELSKI", w sekcji ,,Konsultacje i opinie", podsekcja ,,Konsultacje z NGO"
oraz przeslany poczt4 elektroniczn4 organizacjom pozarz4dowym znajduj4cym sig

w bazie danych Centrum Wsp6lpracy Organizacji Pozarz4dowych.

l. Uchwala w sprawie zamiant przeksztalcenia Przedszkola Samorz4dowego Nr 50

w Biatymstoku Zespolu Przedszkoli Nr 1 w Biatymstoku poprzez zmiang jego siedziby.


