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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku Zespołu Przedszkoli 
Nr 1 w Białymstoku poprzez zmianę jego siedziby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.1)), oraz art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2023 r. zamierza się przekształcić Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku 
Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku poprzez zmianę siedziby z dotychczasowej: ul. Upalna 74, 15-668 
Białystok na: ul. Upalna 26, 15-668 Białystok.   

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Białegostoku do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia przedszkola rodziców 
wychowanków oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561 
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w  Dz. U. z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 116, 

poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, poz. 2089 
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Uzasadnienie 

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przedszkole prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego może 
zostać przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący przedszkole. Organ prowadzący jest 
obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia do zawiadomienia o tym zamiarze 
rodziców wychowanków oraz właściwego kuratora oświaty. Przedszkole może zostać przekształcone po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Projekt przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przeniesienia siedziby Przedszkola Samorządowego 
Nr 50 w Białymstoku do innej lokalizacji. Obecnie Przedszkole Samorządowe Nr 50 oraz Przedszkole 
Samorządowe Nr 39 wchodzą w skład Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Białymstoku. Przedszkole Samorządowe 
Nr 50 w Białymstoku funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: 5 oddziałów przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku 
(budynek XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku) oraz 2 oddziały przy ul. 
Upalnej 74 (pomieszczenia w bloku mieszkalnym), gdzie znajduje się siedziba jednostki. Oddziały przedszkola 
w budynku liceum utworzone zostały w roku szkolnym 2020/2021. Dostosowanie nowych pomieszczeń 
w budynku liceum do organizacji wychowania przedszkolnego, oprócz zwiększenia liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w mieście miało na celu przeniesienie oddziałów przedszkola zlokalizowanych w bloku. Obecnie 
w bloku funkcjonują 2 oddziały z własną kuchnią. Do jednego z nich uczęszcza 20 dzieci sześcioletnich, które 
w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Do drugiego oddziału uczęszcza 23 dzieci 
młodszych. Jeżeli w przyszłych latach szkolnych zapotrzebowanie na miejsca wychowania przedszkolnego na 
osiedlu Słoneczny Stok będzie mniejsze, oddziały przy ul. Upalnej 74 mogą zostać wyłączone z sieci przedszkoli 
samorządowych, a co z tym idzie niezbędne będzie posiadanie siedziby w innej lokalizacji. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie zamiaru przeniesienia 
siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 50 w Białymstoku na ul. Upalną 26. 
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