
PROJEKT 

Uchwała Nr …./2022 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia ………………. 

w sprawie utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ust. 4 i ust. 5 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 

za legalny, tworzy się inną lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, Józefina, 96-321 Żabia Wola 

 

2. Ustala się: 

1) okres funkcjonowania innej lokalizacji prowadzenia zajęć: od dnia 19 września 2022 roku 

do dnia 31 sierpnia 2023 roku, 

2) nazwa i adres siedziby szkoły, której będzie podporządkowana organizacyjnie inna 

lokalizacja prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, Józefina, 96-321 Żabia Wola, 

3) adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć: Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 

Nadarzyn, 

4) w lokalizacji, o której mowa w ust. 1, nie funkcjonują oddziały przedszkolne. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z potrzebą zorganizowania zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

dla dzieci przebywających na terenie Ptak Warsaw Expo, konieczne jest utworzenie innej 

lokalizacji prowadzenia zajęć, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. 

Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie.  

W ramach innej lokalizacji prowadzenia zajęć, zostanie zorganizowane 6 oddziałów 

przygotowawczych, w których naukę będzie mogło pobierać 150 ukraińskich uczniów. Inna 

lokalizacja szkoły znajdować się będzie w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie – przygotowanie 

pełnej infrastruktury w tym zakresie należy do Ptak Warsaw Expo. 

W dniu ……………., na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Mazowiecki Kurator Oświaty wydał w tym zakresie opinię 

pozytywną. 

 


