Uchwała Nr XXVIII/233/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach .

Na podstawie art. 59 ust.1, 2 w związku z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.594) Rada
Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zamiar likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2014 r. Przedszkola Samorządowego w
Pyzdrach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pyzdrach.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty; wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicy informacyjnej
Przedszkola Samorządowego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Elżbieta Kłossowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/233/2014
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 27 lutego 2014 r.
W sprawie: zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład w Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach
Przedszkole

Samorządowe

funkcjonuje

przy

ulicy

Szybskiej

17

w

Pyzdrach.

Główną przyczyną likwidacji przedszkola jest zły stan techniczny budynku. Budynek ten
został postawiony w 1984 r. z drewnianych półfabrykatów, a jego żywotność przewidziano na
25 lat. W tym roku mija 30 lat istnienia przedszkola i mimo iż dokonywano bieżących
remontów , możliwość jego eksploatacji dobiega końca.
Likwidacja przedszkola nie spowoduje braku miejsc dla dzieci , które obecnie do niego
uczęszczają. Gmina dokonała sprzedaży działki pod budowę nowego przedszkola, będzie to
przedszkole publiczne prowadzone przez inny organ prowadzący niż gmina i rozpocznie swą
działalność po likwidacji istniejącego przedszkola tj. od 01.09.2014 r. Obecne przedszkole
posiada sześć sal, które mogą pomieścić 150 dzieci , w nowym budynku będzie osiem sal,
które pomieszczą 180 dzieci. W nowym przedszkolu dzieci będą miały zapewnione
komfortowe warunki nauki, 5 sal 50 m2 i 3 sale 54 m2 wraz z nowoczesnym wyposażeniem.
Wyżywienie w nowym przedszkolu tj. śniadania i podwieczorek przygotowywane będą we
własnym zakresie , natomiast obiady przygotuje stołówka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Pyzdrach.
Kadra pedagogiczna likwidowanego przedszkola jak również pracownicy obsługowi w
pierwszej kolejności zostaną zatrudnieni na wolne etaty w jednostkach na terenie gminy oraz
otrzymają propozycje zatrudnienia w przedszkolu nowo-otwartym prowadzonym przez inny
organ prowadzący.

Burmistrz Pyzdr
/-/ Krzysztof Strużyński

