UCHWAŁA NR VIII/50/19
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby
Na podstawie art. 89 ust. 1 w związku z ust. 9, a także z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
po pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala, się co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2019 r., dokonuje się zmiany siedziby Przedszkola nr 3 w Lubsku
polegającej na przeniesieniu tego przedszkola z dotychczasowej siedziby ul. Baśniowa 1 do
siedziby, ul. Moniuszki 36 w Lubsku.
§ 2. W zakresie wynikającym z treści § 1 uchwały, dokonuje się zmiany aktu założycielskiego
Przedszkola nr 3 w Lubsku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości,
poprzez:
- ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Lubsku;
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń budynków Przedszkola nr 3 w Lubsku przy
ul. Baśniowa 1 i ul. Moniuszki 36.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

Uzasadnienie
Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu art. z
art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm), a więc procedura jego dokonania wynika odpowiednio z przepisów powyższej
ustawy tak, jak w przypadku likwidacji szkoły.
Przedszkole nr 3 w Lubsku prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego
może zostać przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę.
Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej
przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora
oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu.
Procedura przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Przedszkola nr 3 w Lubsku
rozpoczęła się od podjęcia w dniu 8 lutego 2019 r. przez Radę Miejską w Lubsku uchwały
intencyjnej (Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku IV/33/19 z dnia 8 lutego 2019 r.), wyrażając
tym samym wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta jednocześnie upoważniła Burmistrza
Lubska do dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe. Wobec powyższego, o zamiarze przekształcenia Przedszkola nr 3
w Lubsku zawiadomiono rodziców dzieci z Przedszkola nr 3 w Lubsku w terminie
ustawowym a także pismem z dnia 15.02.2019r. Lubuskiego Kuratora Oświaty w Lubsku.
W dniu 18 marca 2019r. Lubuski Kurator Oświaty postanowieniem KO.II.542.18.2019 GD
pozytywnie

zaopiniował

projekt

przedmiotowej

uchwały

intencyjnej,

wskazując

jednocześnie, że w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 może jednocześnie funkcjonować
szkoła i przedszkole.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku
polegającego na zmianie siedziby z ul. Baśniowej 1 na ul. Moniuszki 36 wynika z bardzo
złego stanu technicznego budynku dotychczas użytkowanego przez Przedszkole z siedzibą
przy ul. Baśniowej 1, określonego Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żarach ONS. 232 HDM. 732.13.2.2014 (załącznik nr 1) „Podczas kontroli
sanitarnej, przeprowadzonej przez upoważnionego pracownika PPIS w Żarach w dniu
11.09.2014r. w Przedszkolu nr 3 w Lubsku, stwierdzono zniszczoną wypaczoną, w znacznej
części bez klamek, miejscami z ubytkami drewna i farby stolarkę okienną we wszystkich
pomieszczeniach przedszkola.” Ostateczny termin prolongaty ustalony został na dzień
31.08.2019 r. Ponadto sama konstrukcja budynku nie nadaje się do użytkowania. W
Protokóle przeglądu stanu technicznego Nr P-3/02/2017 (załącznik nr 2), w uwagach i

zaleceniach pokontrolnych zawarto zapis w punkcie 3, iż konieczny jest remont generalny
obiektu. Dalsza eksploatacja budynku narazić może dzieci i osoby tam pracujące na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Koszt remontu przedmiotowej placówki oszacowany
został na ok. 6 mln zł. Gmina Lubsko nie jest w stanie zapewnić takiej kwoty w budżecie.
W wyniku wieloletniej polityki inwestycyjnej Gmina Lubsko została zadłużona na kwotę
ok. 65,5 mln, co stanowi 83% budżetu. W efekcie tak dużego zadłużenia gmina jest
zobligowana do corocznych spłat kredytu z odsetkami w wysokości 5,80 mln zł rocznie.
Powyższa sytuacja doprowadziła w roku 2018 do utraty zdolności kredytowej przez gminę
zarówno w ubieganiu się o kredyty bieżące jak i długoterminowe. Brak zdolności
kredytowej w 2018r. doprowadził gminę do powstania zobowiązań wymagalnych w
wysokości ok. 2,5 (stan na dzień 31.12.2018r.). W celu efektywnej poprawy ostatecznej
sytuacji finansowej, Rada Miejska w Lubsku wprowadziła we wrześniu, na wezwanie RIO
Program Postępowania Naprawczego, który narzuca szereg ograniczeń. Program naprawczy
w obecnym brzmieniu narzuca konieczne wypracowanie trwałej nadwyżki dochodów
bieżących nad wydatkami w wysokości 5 – 6 mln rocznie. W ramach oszczędności
przewidziana jest również w programie restrukturyzacja oświaty, co wymaga radykalnych i
trwałych zmian.
W związku z powyższym przeniesienie przedmiotowego przedszkola do budynku
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku jest najlepszym rozwiązaniem dla zabezpieczenia
miejsc dla przedszkolaków z Przedszkola nr 3 w Lubsku. Budynek Szkoły Podstawowej nr
3 w Lubsku już jest w części dostosowany do wymagań związanych z realizacją
wychowania przedszkolnego. Na dzień dzisiejszy znajduje się tam 5 oddziałów
przedszkolnych. Liczba dwudziestu pomieszczeń lekcyjnych wystarczy na utworzenie
dodatkowych czterech oddziałów przedszkolnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż
budynek przy ul. Moniuszki 36 posiada salę gimnastyczną, świetlicę oraz bibliotekę.
Lokalizacja budynku znajduje się z dala od natężonego ruchu samochodowego. Wokół
budynku szkoły znajduje się duży plac, na którym mogą swobodnie bawić się dzieci.
Budynek szkoły przystosowany jest do przygotowywania posiłków (posiada własne
zaplecze do przygotowywania posiłków). Istnienie rozszerzonej infrastruktury (świetlica,
biblioteka, sala gimnastyczna) daje możliwość rozszerzenia oferty rekreacyjnej i możliwość
wydłużenia czasu pracy przekształconego przedszkola do godziny 17.00, co jest
ułatwieniem dla pracujących rodziców.
Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd wraz opiekunem dla dzieci, których
odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola przekracza 3 km. Dowozy szkolne
uczniów zapewnione będą przez profesjonalną firmę przewozu osób wraz z opiekunem

wyłonioną w drodze przetargu (do dnia 31.12.2019 jest to Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Zielonej Góry). Obecnie wykonawca kursuje na 7 trasach posiada 7
autobusów przewożąc uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych a także
dzieci dojeżdżających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zgodnie z umową
autobusy spełniają wszystkie wymogi w zakresie przewozu uczniów. W ramach przewozu
zapewniony jest opiekun. Szkoły i przedszkola wyznaczyły także dodatkowe osoby
pomagające przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów i dzieci. Przejazd uczniów rozpoczyna
się o godz. 7.10 i kończy najpóźniej o godz. 7.50. Powrót uczniów do domu trwa poniżej 1
godziny (30-45 minut).
Biorąc pod uwagę stan techniczny budynku, a także bezpieczeństwo dzieci i
pracowników placówki przeniesienie placówki jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Załącznik
do uchwały nr VII/50/19
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 25 kwietnia 2019r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
PRZEDSZKOLA
Na podstawie art. 29 ust.1 pkt.1 i art.89 ust.1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Nr
VIII/50/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
przekształcenia Przedszkola nr 3 w Lubsku poprzez zmianę siedziby.
.
Z dniem 1 września 2019r. akt założycielski szkoły otrzymuje brzmienie:
Przedszkole nr 3 w Lubsku
ul. Moniuszki 36

(pieczęć okrągła)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski
Lubsko, dnia ……………2019r.
Otrzymują:
1. Dyrektor Przedszkola nr 3 w Lubsku
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku
3. Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10
4. a/a

