
UCHWAŁA NR LII/461/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie:zamiaru likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
w Rada Miejska w Swarzędzu uchwala,  co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. zamierza się zlikwidować filię Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” 
w Swarzędzu mieszczącą się w budynku przy os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oraz dyrektorowi 
Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” w Swarzędzu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Do filii Przedszkola nr 4 w Swarzędzu uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 50 dzieci 

sześcioletnich. Z dniem 1 września 2014 r. dzieci te rozpoczną naukę w szkole podstawowej 
W przypadku zlikwidowania filii przedszkola oferta edukacyjna Gminy Swarzędz nadal 
pozostanie wystarczająca. Zlikwidowanie filii nie spowoduje zatem konieczności zapewnienia 
dzieciom miejsc w innych przedszkolach, gdyż sytuacja lokalowa głównego budynku 
nie ulegnie zmianie i przedszkole w dalszym ciągu od września 2014 r. będzie dysponowało 
miejscami dla 125 dzieci. Lokalizacja przedszkola w dwóch  budynkach podnosi koszty 
prowadzenia tej placówki.  Ponadto od września 2014 r. na os. Cegielskiego planowane jest 
rozpoczęcie działalności przez przedszkole publiczne z prywatnym operatorem, które 
docelowo zapewni miejsca dla 100 dzieci. 

Ponadto zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają utworzenie zespołów  szkolno-
przedszkolnych z oddziałami przedszkolnymi, do których uczęszczać będą mogły dzieci od 
3 roku życia. 

Obecna lokalizacja przedszkola w dwóch  budynkach podnosi znacznie koszty 
prowadzenia tej placówki 

Likwidacja filii wymaga przeprowadzenia ustawowo obowiązującej procedury, którą określa 
ustawa o systemie oświaty, tj: 

- podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii; 
- zawiadomienie o zamiarze likwidacji filii rodziców dzieci oraz Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty; 
- opinia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; 
- podjęcie przez Radę Miejską uchwały o likwidacji filii przedszkola. 
Z projektem uchwały zapoznano organizacje związkowe ZNP. 
W miejscu obecnie zajmowanym przez filię Przedszkola nr 4 planuje się uruchomienie Filii 

Biblioteki Publicznej, która obecnie mieści się w trudnych warunkach lokalowych. 
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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