
UCHWAŁA NR LVIII/520/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: 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. 5 c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. likwiduje się filię Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” 
w Swarzędzu. 

§ 2. 

Dzieciom uczęszczającym do filii, o której mowa w §1, realizującym obowiązkowe 
wychowanie przedszkolne zapewnia się możliwość realizacji tego obowiązku w Przedszkolu nr 
4, Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, bądź innej placówce publicznej wybranej przez 
rodziców/ opiekunów dziecka. 

§ 3. 

Dokumentację zlikwidowanej filii  przejmuje dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” 
w Swarzędzu. 

§ 4. 

Należności i zobowiązania likwidowanej filii przejmuje Przedszkole nr 4 „Bajkowy Świat" 
w Swarzędzu. Majątek likwidowanej filii pozostaje własnością Przedszkola nr 4 w Swarzędzu. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła może być zlikwidowana

z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę/przedszkole. Wobec tego Rada

Miejska w Swarzędzu wyraziła wolę likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat”

w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 podejmując uchwałę Nr LII/461/2013 z dnia 30

grudnia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii.

Filia przedszkola została utworzonaw 2005 r. w związku z zapotrzebowaniem

społecznym i zapewniła miejsca dla 50 dzieci. Lokal, w którym funkcjonuje filia, to dwa

mieszkania przekształcone w sale dla dzieci wraz z zapleczem sanitarnym. Od samego

początku utworzenia filii wiedziano, że jest to działanie tymczasowe. Kiedy od 2007 r.

w Gminie Swarzędz zaczęły powstawać przedszkola publiczne prowadzone przez osoby

prywatne oferta przedszkolne bardzo się poprawiła. W ciągu ostatnich 7 lat powstało 7

przedszkoli publicznych prowadzonych przez operatorów, w których zapewnia się miejsca

dla ponad 730 dzieci oraz 5 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza około 250

dzieci. Powstanie nowych placówek wiąże się również z powstaniem nowych miejsc pracy

dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 4 oraz filii przedszkola zostali

zawiadomieni o zamiarze likwidacji filii przedszkola zgodnie z zapisami art. 59 ust. 1

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czyli co najmniej na 6 miesięcy

przed terminem likwidacji. Do każdego rodzica dziecka uczęszczającego do przedszkola

(oraz filii) zostało przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie

o zamiarze likwidacji filii przedszkola wraz z uchwałą o zamiarze likwidacji. Dzieciom

realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne zapewniono miejsca

w Przedszkolu macierzystym na os. Mielżyńskiego, Szkole Podstawowej nr 5

w Swarzędzu bądź w innej placówce publicznej, którą wybiorą rodzice.

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty skierowane zostało pismo z prośbą o

wydanie opinii. Wypełniono dyspozycje art. 19 ust. 2, ust. 2 (1) i ust. 3 ustawy z dnia 23

maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 167).Projekt

uchwały w sprawie likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” skierowano do

zaopiniowania organizacjom związkowym mającym przymiot reprezentatywnych

w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Id: CEFB2CBE-CD28-4DAC-B7BB-840794D39EF5. Podpisany Strona 1



Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz.

1080), tj.:

a) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;

b)  Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;

c) Forum Związków Zawodowych.

Projekt uchwały przekazano również na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez

właściwy organ statutowy związku.

Ponadto skierowano projekt uchwały o likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat"

w Swarzędzu do Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Swarzędzu oraz do

Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region

Wielkopolska w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii.

Uchwała w sprawie likwidacji filii Przedszkola nr 4 w Swarzędzu powinna zostać

podjęta w takim czasie, aby zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przeprowadzić

procedury rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi nauczycielami, a w oparciu

o przepisy Kodeksu pracy procedury rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi

pracownikami obsługi. Osobom, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy

zaproponuje się podjęcie pracy w nowopowstającym przedszkolu publicznym

prowadzonym przez osobę prywatną.Decyzje w sprawie zatrudnienia nauczycieli,

podejmowane będą również przez dyrektorów innych przedszkoli i szkół w przypadku

konieczności uzupełnienia brakującej kadry.

Filia przedszkola nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej gminy

i dysponentem wszelkiej dokumentacji związanej z jej funkcjonowaniem (również po

likwidacji) jest dyrektor przedszkola, któremu organizacyjnie jest przyporządkowana filia.

W roku szkolnym 2013/2014 do filii Przedszkola nr 4 w Swarzędzu uczęszcza 50

dzieci sześcioletnich. Od września 2014 r. dzieci te rozpoczną naukę w szkole

podstawowej. Likwidacja filii nie spowoduje zatem konieczności zapewnienia dzieciom

miejsc w innych przedszkolach, gdyż w głównym budynku przedszkola nadal przebywać

będzie mogło 125 dzieci w wieku 3-5 lat. Likwidacja filii nie wpłynie na ofertę edukacyjną

Gminy Swarzędz. Ponadto od września 2014 r. na os. Cegielskiego działalność

rozpocznie nowa publiczna placówka przedszkolna, które zapewni miejsca dla 125 dzieci.

W miejscu obecnie zajmowanym przez filię Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat”

w Swarzędzu planuje się uruchomienie Filii Biblioteki Publicznej, która obecnie mieści się

w trudnych warunkach lokalowych.

Id: CEFB2CBE-CD28-4DAC-B7BB-840794D39EF5. Podpisany Strona 2




