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Projekt Burmistrza Miasta Dęblin 

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 2021 r. 

w sprawie 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 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 

pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 

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

Z dniem 31 sierpnia 2021 r., dokonuje się przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 

w Dęblinie poprzez zmianę jego siedziby z budynku przy ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków" 24 

i ul. Michalinowskiej la w Dęblinie na ul. Tysiąclecia 25 w Dęblinie, znajdującej się budynku 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

W zakresie wynikającym z treści § 1 uchwały nadaje się akt założycielski Miejskiego 

Przedszkola nr 3 w Dęblinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Dzieciom korzystającym do dnia 31 sierpnia 2021 r. z opieki edukacyjnej 

i wychowania w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Dęblinie w jego dotychczasowej siedzibie, 

z dniem 1 września 2021 r. zapewnia się możliwość korzystania z tej opieki i wychowania 

w nowej siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie przy ul. Tysiąclecia 25, znajdującej 

się budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

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 .  

§ 4 .  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§ 5 .  

LADffe^WNY 

JusĄha Mazur 





Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 

Rady Miasta Dęblin 

z dnia .... lutego 2021 r. 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI 
PRZEDSZKOLA W DĘBLINIE 

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.l i 9 w związku z art. 29 ust. 1 

pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 910 z ze. zm.) z dniem 1 września 2021 r. Rada Miasta Dęblin nadaje Miejskiemu 

Przedszkolu nr 3 w Dęblinie akt założycielski w brzmieniu: 

1. Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 3 w Dęblinie, 

2. Siedziba przedszkola: ul. Tysiąclecia 25, 08-530 Dęblin, 

3. Typ przedszkola: publiczne 

4. Data wejścia w życie aktu: 1 września 2021 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin 





UZASADNIENIE 

Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego 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 

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

ustawy tak, jak w przypadku likwidacji placówki. Miejskie Przedszkole nr 3 w Dęblinie 

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 i właściwego kuratora oświaty. 

Procedura przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie 

rozpoczęła się od podjęcia w dniu 20 stycznia 2021 r. przez Radę Miasta Dęblin uchwały 

intencyjnej (Uchwała Nr XLI 1/247/2021 Rady Miasta Dęblin z dnia 20 stycznia 2021 r.), 

wyrażającym tym samym wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta jednocześnie upoważniła 

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

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wobec powyższego, o zamiarze przekształcenia 

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez zmianę siedziby zawiadomiono rodziców 

dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Dęblinie w terminie ustawowym, w dniu 22 stycznia 2021 r. 
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, a także pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. 
nr OS.0123.1.2021 organizacje związkowe, tj. jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność" 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność" (Rada Regionu Środkowo-

Wschodniego NSZZ „Solidarność" Oddział Puławy), Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Oddział w Dęblinie oraz Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata" w Puławach, które 

pozytywnie oceniły zamiar przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie poprzez 

zmianę jego siedziby. 

Podjęcie uchwały w sprawie 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 wraz 

ze składnikami majątkowymi 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. Warunki lokalowe w szkole pozwalają na 

umiejscowienie przedszkola w jej murach, w związku z planowaniem stosownych prac 

adaptacyjnych. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że budynek Szkoły Podstawowej nr 3 

w Dęblinie przyjmował w przeszłości ponad 350 uczniów. Aktualnie liczba uczniów ogółem 

tej szkoły to 216 (179 uczniów w szkole podstawowej i 37 uczniów w oddziałach 



przedszkolnych). Mając to na uwadze, wydzielenie odpowiedniej przestrzeni dla potrzeb 

przedszkola, przy zachowaniu stosownych przepisów w tym zakresie, gwarantującej fizyczne 

oddzielenie przedszkola od szkoły, będzie możliwe i nie wpłynie na warunki pracy szkoły. 

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, bibliotekę 

oraz gabinet pielęgniarski. Lokalizacja budynku znajduje się w pobliżu dotychczasowej 

siedziby Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Michalinowskiej la. Wokół budynku szkoły 

znajduje się duży plac zabaw oraz rozległe tereny zielone, na których mogą swobodnie bawić 

się dzieci. Budynek szkoły przystosowany jest do przygotowywania posiłków (posiada własne 

zaplecze kuchenne na parterze budynku). W związku z tym bierze się pod uwagę zarówno 

wykorzystanie szkolnej stołówki jak i dowożenie posiłków do sal przedszkolnych. 

Poza stworzeniem bezpiecznych warunków dla dydaktyki, wychowania i opieki dla dzieci 

przedszkolnych, poprawie ulegną warunki nadzoru pedagogicznego poprzez koncentrację 

całego przedszkola w jednym miejscu. Przeniesienie siedziby przedszkola nie powoduje 

zmian w jego organizacji, a tym samym nie rodzi skutków kadrowych. Przewiduje się jedynie 

odejście na emeryturę i świadczenia kompensacyjne dla osób, które spełniają kryteria. 

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny podjętych działań. 

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że koszty utrzymania przedszkola zostaną pomniejszone 

0 wydatki na: ogrzewanie, prąd, wodę, kanalizację i remonty. Ulokowanie bowiem 

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Dęblinie nie będzie generować dodatkowych kosztów stałych, które 

1 tak są ponoszone w związku z funkcjonowaniem szkoły. Mówimy zatem realnie 

o oszczędnościach w skali roku budżetowego na poziomie 85 000,00 zł. 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Koszty funkcjonowania budynków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie za 2019 i 2020 rok 

ul. Michalinowska la ul. 15 P.P. "Wilków" 24 

ROK 2019 2020 2019 2020 

RODZAJ WYDATKU: 

woda, gaz, energia elektryczna 32 793,28 zł 23 441,73 zł 25 818,19 zł 32 039,73 zł 
usługi komunalne, ścieki, deratyzacja i 
dezynfekcja, monitoring, obsługa kotłowni gazowej, 
abonament RTV 18 719,22 zł 15 644,07 zł 8 831,65 zł 5 035,24 zł 

badanie wody 2 674,02 zł 536,28 zł 536,28 zł 528,90 zł 

przeglądy 1 514,01 zł 1 764,00 zł 1 628,53 zł 1 554,90 zł 

kominiarski 184,50 zł 184,50 zł 184,50 zł 172,20 zł 

urządzeń elektrycznych 246,00 zł 492,00 zł 272,08 zł 295,20 zł 

instalacji gazowej 483,51 zł 307,50 zł 571,95 zł 307,50 zł 

stanu technicznego budynku 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 

przegląd gaśnic 0,00 zł 180,00 zł 0,00 zł 180,00 zł 

RAZEM: 55 700,53 zł 41 386,08 zł 36 814,65 zł 39 158,77 zł 



ul. Michalinowska la i ul. 15 P.P. "Wilków" 24 

ROK 2019 2020 

RODZAJ WYDATKU: 

aktualizacje licencji (dot. 2 placówek) w tym: 5 909,90 zł 5 616,90 zł 

program antywirusowy 329,64 zł 0,00 zł 

baza analiz wynagrodzeń nauczycieli 260,00 zł 250,00 zł 

kadry, płace, zlecone, przelewy 756,76 zł 756,76 zł 

stołówka 246,00 zł 246,00 zł 

Majątek 428,04 zł 447,43 zł 

iArkusz 642,26 zł 669,51 zł 

obsługa RODO 3 247,20 zł 3 247,20 zł 

RAZEM: 5 909,90 zł 5 616,90 zł 

ROK 2019 2020 

RAZEM WSZYSTKO: 98 425,08 zł 86 161,75 zł 

Przed przeniesieniem siedziby Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie, do budynku 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie, będą wykonane m.in. 

następujące prace dostosowawcze: 

- oddzielenie części przedszkola od części szkolnej ścianą działową spełniającą normy 

przeciwpożarowe, 

- zamontowanie drzwi ognioodpornych w ścianie oddzielającej przedszkole od szkoły 

podstawowej, 

- 2 osobne wejścia do przedszkola, 

- budowa schodów i podjazd dla wózków oraz zamontowanie poręczy, 

- przystosowanie toalet do potrzeb przedszkolaków, 

- przystosowanie toalet dla potrzeb kadry pedagogicznej i obsługi, 

- remont sal, 

- odświeżenie ścian i ułożenie podłóg na korytarzu, 

- montaż placu zabaw dostosowanego dla najmłodszych dzieci, 

- adaptacja miejsc parkingowych dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola. 

OPIS FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

Wydzielone przedszkole mieścić się będzie w lewym skrzydle na parterze szkoły. 

Wysokość pomieszczeń do przebywania dzieci 3,60 m od poziomu podłogi. 

Zestawienie pomieszczeń wydzielonego przedszkola: 

- sala nr 1 - 58,13 m2, 

- sala nr 2 - 45,60 m2, 

- sala nr 3 -46,59 m2, 

- sala nr 4 - 67,10 m2, 



- 3 pomieszczenia higieniczno-sanitarne - razem 36,23 m2 (9 mis ustępowych typu kompakt 

mini dla dzieci od 3-6 lat i 9 umywalek o wysokości 66 cm dla dzieci od 3-6 lat), 

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla kadry pedagogicznej i obsługi - 2,62 m2, 

- pomieszczenie gospodarcze (magazynek) - 10 m2, 
2 2 - pomieszczenie szatniowo-socjalne dla kadry pedagogicznej - 41,63 m i obsługi - 20,03 m , 

- korytarz - razem 64,94 m2. 

Wejście do przedszkola możliwe będzie z dwóch stron, tj. od strony północnej oraz 

przez drugie drzwi od strony zachodniej, dostępne bezpośrednio z zewnątrz. Przy każdych 

drzwiach będzie zamontowany dzwonek. Do dyspozycji rodziców będzie również wydzielony 

parking, na którym można będzie bezpiecznie zaparkować samochód. 

Dzieci przyprowadzone przez rodziców będą mogły zostawić swoje ubranie w specjalnie 

dostosowanym regale szatniowym z wieszakami na odzież i półkami na obuwie. Regały będą 

usytuowane na szerokim korytarzu przedszkola przy każdej sali. Następnie dzieci będą 

odprowadzane do sali, gdzie będą odbierane przez wychowawcę. Przewidywana liczba dzieci 

w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 to 100 dzieci w czterech grupach podzielonych 

odpowiednio do wieku. W wyznaczonych porach pomiędzy zajęciami dzieci będą miały 

dowożone posiłki do sal przedszkolnych za pomocą specjalnych wózków kelnerskich. 

Istniejące pomieszczenia higieniczno-sanitarne po wymianie urządzeń i dostosowaniu do 

wysokości dzieci przeznaczone będą wyłącznie na potrzeby przedszkola. Korzystanie 

z łazienki i toalety możliwe będzie przez dzieci pod nadzorem opiekuna. Środki czystości oraz 

sprzęt porządkowy, przechowywane będą w pomieszczeniu specjalnie do tego 

przeznaczonym na terenie budynku przedszkola. Nauczyciele z przedszkola będą korzystać ze 

wspólnego pokoju socjalnego. Kadra pedagogiczna i obsługa przedszkola do dyspozycji 

będzie miała własną toaletę w wydzielonym skrzydle przedszkola. 

Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd dla dzieci z ulicy Staszica i 15 Pułku 

Piechoty „Wilków", którym nieznacznie wydłuży się droga do przedszkola i z powrotem. 

Dowozy szkolne uczniów zapewnione będą przez profesjonalną firmę przewozu osób 

wyłonioną w drodze przetargu (do dnia 31 sierpnia 2021 r.) wraz z opiekunem 

wydelegowanym z placówki. 

Powyższy projekt uchwały został uzgodniony z organizacjami związkowymi 

zrzeszającymi nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Dęblin, a także 

z Radami Pedagogicznymi oraz Radami Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie 

i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie (kopie opinii 

w załączeniu). 

W dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin 

z organizacjami związkowymi w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 3 

w Dęblinie. W związku podnoszonymi przez stronę związkową zagadnieniami, a także 

wcześniej zgłaszanymi ustnymi deklaracjami rodziców dzieci 5-letnich uczęszczających 

obecnie do siedziby Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. „Wilków" 24 w Dęblinie 

o chęci zrekrutowania dzieci w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przedszkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 5 przy ul. 15 P.P. „Wilków" 6 w Dęblinie, dodatkowo należy wskazać, iż po 



przekształceniu Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie będzie możliwość zrekrutowania 

w roku szkolnym 2021/2022 dzieci 6-letnich uczęszczających dotychczas do siedziby 

Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. 15 P.P. „Wilków" 24 w Dęblinie w oddziale 

przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 15 P.P. „Wilków" 6 w Dęblinie, a co 

za tym idzie zrekrutowane 6-latki z ww. placówki spełniałyby obowiązek szkolny w swoim 

obwodzie. Jednocześnie wiązałoby się to także z przejściem części kadry pedagogicznej oraz 

obsługi do ww. placówki, co pozwoliłoby zapewnić, że żaden z pracowników Miejskiego 

Przedszkola nr 3 nie straci pracy. Przewiduje się jedynie przejście na emeryturę i świadczenia 

kompensacyjne pracowników. 

W dniu Lubelski Kurator Oświaty postanowieniem nr 

pozytywnie/negatywnie zaopiniował projekt przedmiotowej uchwały. 

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. 




