
UCHWAŁA NR XXIII/185/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna z 
Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 62 ust. 5 oraz art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Miasta Kościerzyna, na wniosek 
Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Wyłącza się z dniem 31 sierpnia 2016 roku z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 
1 wchodzące w jego skład Przedszkole Samorządowe  Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, w skład Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w                                    
Kościerzynie, ul. Szkolna 1 będą wchodziły:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1,

- Gimnazjum Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska - Nitz
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UZASADNIENIE

Uchwałą nr XXXVIII/298/01 Rady Miasta w Kościerzynie Przedszkole Samorządowe nr 7 w Kościerzynie od
dnia 1 września 2001 r. (funkcjonujące wcześniej jako zakład budżetowy) weszło w skład Zespołu Szkół
Publicznych nr 2 w Kościerzynie. Powodem podjęcia ww. Uchwały przez Radę Miasta była obawa przed
likwidacją przedszkola związana ze zmniejszającą się liczbą dzieci uczęszczających do tej placówki i troską o
pracowników i bazę materialną przedszkola. Obecnie dokonano analizy uwarunkowań demograficznych i
prawnych. W ciągu minionych 15 lat uległy one całkowitym zmianom. Dokonano także oceny
funkcjonowania przedszkola. Do przedszkola uczęszcza ponad 125 dzieci. Zatrudnionych w nim jest 21 osób
na 19,05 etatach. Przedszkole jest usytuowane w oddzielnym budynku po przeciwnej stronie ulicy.
Funkcjonowanie placówki odbywa się całkowicie niezależnie (odrębnie zatrudnieni nauczyciele i obsługa).
Dla przedszkola prowadzona jest odrębna obsługa finansowo-księgowa. Wydzielenie Przedszkola
Samorządowego nr 7 z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie umożliwi bardziej sprawne
zarządzanie placówką, a przede wszystkim pozwoli na bardziej czytelny przepływ środków finansowych. Ma
to istotne znaczenie w związku z koniecznością ustalania kwoty bazowej będącej podstawą naliczania dotacji
dla przedszkoli niepublicznych. Podjęcie proponowanej Uchwały nie powoduje ograniczenia dostępu dzieci
do opieki przedszkolnej.
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