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UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę 
siedziby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

Zamierza się, z dniem 31 sierpnia 2021 r., dokonać przekształcenia Miejskiego 

Przedszkola nr 3 w Dęblinie polegającego na przeniesieniu siedziby tego przedszkola 
z dotychczasowej siedziby w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" 24 

i ul. Michalinowskiej la do nowej siedziby w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia 25, znajdującej się 
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta Dęblin do dokonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia 

0 zamiarze przekształcenia polegającego na zmianie siedziby przedszkola rodziców dzieci 
1 Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Lubelskiego Kuratora Oświaty 
i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia 
polegającego na zmianie siedziby przedszkola. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości, poprzez ogłoszenie jej treści na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta Dęblin, a także na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń 
budynków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" 24 

i ul. Michalinowskiej la oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia 25. 

§ 1 .  

§2. 

§ 3 .  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 4 .  



UZASADNIENIE 

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jej przekształcenie w rozumieniu art. 89 

ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

ze zm.), a więc procedura jego dokonania wynika odpowiednio z przepisów powyższej 

ustawy, tak jak w przypadku likwidacji placówki. Przedszkole prowadzone przez jednostkę 

samorządu terytorialnego może zostać przekształcone z końcem roku szkolnego przez organ 

prowadzący daną placówkę. Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy 

przed terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców dzieci, 

właściwego kuratora oświaty. Procedura przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, 

wyrażającej wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta jednocześnie upoważnia Burmistrza 

Miasta Dęblin do dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze przekształcenia Miejskiego 

Przedszkola nr 3 Dęblinie podmiotów wymienionych powyżej, nastąpi na podstawie 

niniejszej uchwały w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2021 r. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 

Dęblinie polegającego na zmianie siedziby tego przedszkola z ul. 15 Pułku Piechoty 

„Wilków" 24 i ul. Michalinowskiej la na siedzibę przy ul. Tysiąclecia 25, znajdującą się 

budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie wynika ze złej 

sytuacji demograficznej naszego miasta, zbyt wysokich kosztów utrzymania placówek 

dęblińskiej oświaty oraz chęci polepszenia dzieciom warunków kształcenia, wychowania 

i opieki. Zapewni także bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu. 

Przeniesienie siedziby Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie umożliwi kontynuację 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w odremontowanym skrzydle 

budynku wszystkim dzieciom dotychczas uczęszczającym do tego przedszkola. 

W związku z powyższym przeniesienie przedmiotowego przedszkola do budynku 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie jest właściwym 

rozwiązaniem dla zabezpieczenia miejsc dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 3 

w Dęblinie. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie jest 

już w części dostosowany do wymagań związanych z realizacją wychowania przedszkolnego. 

Na dzień dzisiejszy znajdują się tam 2 oddziały przedszkolne. Liczba pomieszczeń jest 

wystarczająca do utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, iż budynek przy ul. Tysiąclecia 25 posiada salę gimnastyczną, świetlicę oraz 

bibliotekę. Lokalizacja budynku znajduje się w pobliżu dotychczasowej siedziby Miejskiego 

Przedszkola nr 3 przy ul. Michalinowskiej la. Wokół budynku szkoły znajduje się duży plac 

zabaw, na którym mogą swobodnie bawić się dzieci. Budynek szkoły przystosowany jest 

do przygotowywania posiłków (posiada własne zaplecze kuchenne). 

Biorąc pod uwagę zarówno względy ekonomiczne, jak i demograficzne, a także dobro 

dzieci i pracowników placówki przekształcenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie 

poprzez zmianę jego siedziby jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 


