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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

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

w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć 

Na podstawie art. 51 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 01 września 2022 roku tworzy się inną lokalizację prowadzenia zajęć w celu zapewnienia 
kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Ustala się okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć: od dnia 01 września 2022 r. do dnia 
23 czerwca 2023 r. 

3. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć będzie podporządkowana organizacyjnie Publicznemu Przedszkolu 
Nr 2 im. Niezapominajka w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Powstańców Śląskich 1. 

4. Ustala się adres innej lokalizacj prowadzenia zajęć - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy, ul. Słowackiego 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach  w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć 
przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Niezapominajka w Głuchołazach.  

W związku z dużą liczbą uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Głuchołazy, planowane 
jest utoworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 
Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. Lokalizacja ta 
organizacyjnie będzie podporządkowana Publicznemu Przedszkolu Nr 2 im. Niezapominajka w 
Głuchołazach. Utworzenie oddziału będzie kontynuacją obecnie działającego oddziału w innej lokalizacji. 
Systematyczne monitorowanie frekwencji wychowanków - dzieci ukraińskich, wskazuje na celowość 
utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 takiego oddziału. 
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