
UCHWAŁA NR …………2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

 z dnia ……… 2016 roku  

 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie  

 
Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515)2  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2015/2016 tj. z dniem 31 sierpnia  

2016 r. Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lipnie. W przypadku likwidacji przedszkola  zapewnia się 

wychowankom przedszkola możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolach  

publicznych i niepublicznych oraz w oddziałach zerowych  w Szkołach Podstawowych dla których 

organem prowadzącym  lub dotującym jest Gmina Miasta Lipna. 

 

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta Lipna do dokonania czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia likwidacji Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lipnie, w szczególności do zawiadomienia 

o zamiarze likwidacji rodziców wychowanków przedszkola, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora 

Oświaty oraz do wystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o opinię 

w sprawie likwidacji przedszkola. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

         Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                          Ewa Urbańska 

           

 
 
 
 
 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r., poz. 7, z 2015r. poz. 1045, poz1418, 
z 2016r. poz. 64, poz. 35. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890.  



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Gmina Miasta Lipna jest organem prowadzącym dla 3 przedszkoli miejskich. Obecnie 

z budżetu miasta dotowana jest działalność 2 punktów przedszkolnych oraz  3  przedszkoli 

niepublicznych.  Plan dotacji dla w/w placówek na rok 2016 to 1 049 300 zł.  Od września 

2016 roku planowana jest  roczna dotacja rządowa na utrzymanie przedszkoli w wysokości 

1370 zł na każde dziecko. Obecnie na każde dziecko w punkcie przedszkolnym z budżetu 

miasta przekazywana jest miesięcznie dotacja  w wysokości 40% kosztów utrzymania dziecka 

w przedszkolu miejskim tj. 255,28 zł. Dotacja dla przedszkola niepublicznego to 75% 

kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim tj.  478,64 zł.   

Poniższe zestawienie przedstawia liczbę miejsc w przedszkolach i punktach 

przedszkolnych z terenu miasta Lipna: 

 

Liczba miejsc przedszkolnych  
 

 
Przedszkole/ Punkt przedszkolny 

 
Liczba miejsc 

 
Liczba dzieci 

stan na 31.12.2015 
 

Przedszkole Nr 2 
 

50 
 

41 
 

Przedszkole Nr 3 
 

50 
 

50 
 

Przedszkole Nr 4 
 

125 
 

123 
 

Przedszkole w Parku 
 

125 
 

93 
 

Przedszkole Rodzinne 
 

75 
 

66 
 

Promyczek 
 

25 
 

11 
 

Domowa Akademia 
 

20 
 
8 

 
Klub Malucha 

                          
15 

 
10 

 
Razem  

 
485 

 
402 

 

Liczba dzieci z trenu gminy Lipno w : 

- przedszkolach publicznych ( miejskich ): 19 

- niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych: 40 



Łączna liczba dzieci z trenu gminy Lipno uczęszczająca do przedszkoli miejskich i 

niepublicznych placówek to 58. 

 Na dzień 01.01.2016 przedszkola miejskie dysponują jeszcze 11 wolnymi miejscami. 

Natomiast liczba wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych 

to: 72. Ogółem wolnych miejsc w przedszkolach miejskich i niepublicznych placówkach jest: 

83 . 

Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 roku samorząd 

miasta będzie dysponował większą liczbą  miejsc w przedszkolach niż to wynika z 

zapotrzebowania. Obecnie z edukacji przedszkolnej w przedszkolach miejskich z każdego 

rocznika korzysta określony % wychowanków:  

2009 – 2,76 %  

2010 – 31 % 

2011 – 52% 

2012 – 37% 

2013 – 11% 

Analizie została poddana liczba urodzeń dzieci w latach 2009-2015.                                                

W poszczególnych rocznikach liczba urodzeń  przedstawia się następująco: 

 

 
Rok urodzenia 

 
Liczba dzieci na 01.01.2016  

z pobytami czasowymi  
 

2009 
 

181 
 

2010 
 

173 
 

2011 
 

150 
 

2012 
 

162 
 

2013 
 

133 
 

2014 
 

145 
 

2015 
 

138 
 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy demograficznej można zaobserwować spadek liczby 

urodzeń.  Jednocześnie pod uwagę należy brać ruchy migracyjne mieszkańców miasta Lipna. 

Obecnie dużo rodzin z dziećmi przebywa poza granicami kraju czy miasta będąc tylko w 



Lipnie zameldowanym. W związku z powyższym należy  dostosować sieć przedszkoli 

miejskich do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych. 

 
Od kilku lat organ prowadzący obserwuje spadającą tendencję liczby wychowanków w 

Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lipnie. Do w/w  przedszkola uczęszcza obecnie 41 dzieci w 

tym 10 wychowanków zamieszkuje gminę wiejską Lipno. Zajęcia prowadzone są  w 2 

oddziałach. W Przedszkolu Miejskim Nr 2 zatrudnionych jest 5 nauczycieli w tym 1 

katecheta. Oprócz pracowników pedagogicznych przedszkole zatrudnia 6 pracowników 

obsługi w tym księgową na ½ etatu.  W odniesieniu do pracowników kadry pedagogicznej 

jednostki  w przypadku jej likwidacji zrealizowane zostaną prawa i obowiązki wynikające z 

zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 

z późn. zm.). 

Wydatki budżetowe Przedszkola Miejskiego Nr 2  za rok 2016 to: 437 173 zł. Planowana 

dotacja rządowa to kwota  53 430 zł.   

Razem plan wydatków będzie stanowił kwotę 490 603 zł.  

Z tego na : 

- wynagrodzenia osobowe pracowników:  268 130 zł  + 54 430 zł z dotacji to daje kwotę  

322 560 zł  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne : 29 300 zł 

- składki na ubezpieczenie społeczne: 56 000 zł 

- składki na fundusz pracy: 3200 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe ( um. zlecenie): 11 000 zł 

- zakup pomocy naukowych,  dydaktycznych i książek: 2000 zł  

- zakup usług zdrowotnych: 1000 zł 

- zakup usług pozostałych: 41 613 zł w tym 26 400 zł  czynsz 

- zakup usług telekomunikacyjnych: 1800 zł 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20 780 zł  

- dokształcanie nauczycieli: 1500 zł  

- BHP: 850 zł  

Do wynagrodzeń osobowych, ZUS i FP brakuje jeszcze kwoty 28 397 zł, które Gmina Miasta 

Lipna będzie musiała dodać do planu w ciągu roku budżetowego, gdyż planowana kwota z 

dotacji rządowej będzie niższa w związku ze spadkiem liczby wychowanków przedszkola.  

 

Plan dochodów na rok 2016 przedstawia się następująco: 50 200 zł 

-  dochody z tytułu opłaty stałej: 15 000 zł.  



- wpływy z opłat za wyżywienie : 35 000 zł 

- wpływy z odsetek:  200 zł  

Spadek dochodów w stosunku do lat ubiegłych wiąże się z wprowadzeniem bezpłatnej opieki 

w przedszkolach w wymiarze 5 godz. dziennie. 

Dochody przedszkola zostaną przeznaczone na: 

- zakup materiałów i wyposażenia : 4100 zł 

- zakup środków żywnościowych: 35 000 zł 

- zakup energii: 11 000 zł 

- zakup usług pozostałych: 100 zł   

Dla porównania Plan wydatków i dotacja z budżetu państwa w PM nr 4 i PM nr 3 

przedstawia się następująco: 

PM Nr 4 – 750 713 zł + 165 770 zł =  916 483 zł / 123 dzieci  

PM Nr 3 -  456 730 zł  + 68 500 zł = 525 230 zł / 50  

PM Nr 2 – 437 173 zł + 53 400 zł = 490 573 zł / 41 dzieci  

 

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich przedstawia się 

następująco: 

PM Nr 2 – 997,09  

PM nr 3 – 875,38 

PM nr 4 – 620,92 

 

W związku z powyższymi danymi należy rozważyć rentowność utrzymania w/w placówki 

przedszkolnej z uwagi na pogarszającą się relację między rzeczywistymi kosztami opieki 

przedszkolnej a stanem finansów Gminy Miasta Lipna.  

 
 


