UCHWAŁA NR V/59/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie:
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust.2
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290,
poz. 1669, poz. 2245) Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXX/358/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia
kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów wprowadza
się następujące zmiany:
1) w §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym oraz kandydat
rodzica samotnie wychowującego pracującego/studiującego/uczącego się w trybie dziennym –
16 punktów”;
2) w §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla kryterium określonego w §1 pkt 2) – oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego
kandydata o miejscu pracy/studiów/nauki (załącznik do niniejszej uchwały).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/59/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU.

W wyniku przeprowadzonej w Urzędzie Miasta kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
dotyczącą zapewnienia opieki przedszkolnej przez Gminę Brzeg, został sformułowany wniosek
pokontrolny dotyczący podjęcia działań w celu dostosowania zapisów treści Uchwały Nr
XXX/358/17 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Brzeg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. We wniosku
pokontrolnym wskazano, że zapisy wyżej wymienionej uchwały mogą dyskryminować rodziców
pracujących samotnie wychowujących dziecko/dzieci na rzecz kandydatów spełniających inne
kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
Podkreślić należy, że Gmina Brzeg dysponuje taką ilością miejsc w publicznych
przedszkolach, że zapewnia wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsce w przedszkolu,
nawet w trakcie roku szkolnego. W pierwszym etapie rekrutacji rodzice kandydatów samotnie
wychowujących dziecko/dzieci mają pierwszeństwo w przyjęciu do publicznego przedszkola.
W wyniku prowadzonych przez Gminę działań ilość miejsc w przedszkolach gwarantuje
możliwość przyjęcia wszystkich dzieci z terenu Gminy, nawet po zakończonej rekrutacji, co z
resztą stwierdzono podczas kontroli. Zatem wniosek zawarty w protokole pokontrolnym w
powyższym zakresie na charakter czysto hipotetyczny.
Niemniej jednak biorąc pod uwagę zgłoszoną przez NIK uwagę w powyższym zakresie,
przedłożono projekt niniejszej uchwały uwzgledniający zalecenia zawarte w tym wniosku.
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