
UCHWAŁA NR …………2016 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE  

 z dnia ……… 2016 roku  

 

 
w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie w  filię Przedszkola 
Miejskiego Nr 4 w Lipnie 
 

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 6, art.  61 ust. 2  w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 ust. 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 przekształcenia z końcem roku szkolnego 2015/2016 tj. z dniem 31 sierpnia  

2016 r. Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie  - o strukturze organizacyjnej obejmującej dwa 

oddziały -  w  filię nr. 1 Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie na Osiedlu Sikorskiego 17 w Lipnie, 

podporządkowaną organizacyjnie Przedszkolu Miejskiemu nr 4 w Lipnie przy ul. Kazimierza 

Różyckiego 8 w Lipnie.  

 

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

przeprowadzenia przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie, o którym mowa w §1 

niniejszej uchwały, a  w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia rodziców 

wychowanków przedszkola, Dyrektora i kadry Przedszkola Miejskiego nr. 2 w Lipnie, Dyrektora 

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lipnie, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz do 

wystąpienia do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz związków 

zawodowych o opinię w sprawie przekształcenia przedszkola. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Przewodnicząca Rady 

       

     
 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 

 

Za przekształceniem Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie w filię Przedszkola Miejskiego Nr 

4 w Lipnie przemawiają głównie względy organizacyjne oraz bliskość sąsiedztwa w/w przedszkoli, 

jak również racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne, z uwagi na to, że obsługę tych 

dwóch przedszkoli powierzy się jednemu dyrektorowi. Celem przekształcenia Przedszkola Miejskiego 

nr 2 jest zmiana jego statusu z dotychczas samodzielnej jednostki organizacyjnej na status 

niesamodzielnej czyli filialnej podporządkowanej Przedszkolu Miejskiemu nr 4 w Lipnie.  

 Wychowankom przekształcanego przedszkola nadal zapewniona zostanie możliwość 

kontynuowania opieki w tym samym obiekcie, a więc w tym samym miejscu co dotychczas, ale 

będzie to filia, usytuowana prawnie i organizacyjnie w strukturze organizacyjnej Przedszkola 

Miejskiego Nr 4, jako niesamodzielna jednostka organizacyjna. 

 Utworzenie docelowe filii Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie wymaga przejścia procedury 

likwidacji obecnie istniejącego Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie, co wynika z ustawy o systemie 

oświaty.  O zamiarze przekształcenia placówki zainteresowani rodzice zostaną poinformowani nie 

później niż do 29 lutego 2016r.  Przedszkole Miejskie nr 2 zostanie przekształcone po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz reprezentatywnych organizacji związków 

zawodowych. Dzieci nadal będą uczęszczać i przebywać w obecnym budynku jako filii nr 1 

Przedszkola Miejskiego nr 4, czyli w zakresie warunków nic się nie zmieni.  

 Aktualnie w  Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lipnie  są dwa oddziały do których uczęszcza 41 

wychowanków, a w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Lipnie jest pięć oddziałów do których uczęszcza 

123 wychowanków. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 posiadając kompetencje pracodawcy 

będzie miał możliwość optymalnego wykorzystania potencjału intelektualno-organizacyjnego swoich 

pracowników dla podniesienia poziomu dydaktyczno-wychowawczego przekształconego przedszkola 

jak również większej efektywności organizacyjnej.  

 Zatem zmiany organizacyjne pozwolą na sprawniejsze i efektywniejsze wykorzystanie czasu 

pracy pracowników zatrudnionych w tych przedszkolach, w przypadku dużej absencji chorobowej 

wychowanków czy pracowników. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione, gdyż występują ekonomiczne i 

organizacyjne przesłanki do przekształcenia przedszkola. 

 

 


