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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie utworzenia innych 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, 584) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2022 roku tworzy się inne lokalizacje 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 innych lokalizacji prowadzenia zajęć: od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 
24 czerwca 2022 r. 

3. Inne lokalizacje prowadzenia zajęć będą podporządkowane organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Bolesława Prusa w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Łączańska 1. 

4. Ustala się następujące adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć: 

1) Biblioteka Publiczna w Namysłowie, 46-100 Namysłów, Plac Powstańców Śląskich 2; 

2) I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Mickiewicza 12. 

5. W innych lokalizacjach prowadzenia zajęć nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 51 ust. 4 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, 584) utworzenie innej lokalizacji prowadzenia 
zajęć podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przedszkolu 
prowadzonemu przez jednostkę samorządu terytorialnego następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej 
jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

W związku z dużą liczbą dzieci będących obywatelami Ukrainy na terenie Gminy Namysłów, 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, planowane 
jest utworzenie dwóch innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 
Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji dzieci z Ukrainy. Lokalizacje te będą 
podporządkowane organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie. 

Projektodawca: Burmistrz 
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