
UCHWAŁA NR XXIX/285/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 3 lutego 2021 r. 

w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich poprzez zmianę jego 
siedziby 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających 
nauczycieli, uchwala się co następuje: 

§ 1. Podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 roku Gminnego Przedszkola w Lipkach 
Wielkich (zwanego dalej także: placówką) – poprzez zmianę siedziby placówki z dotychczasowej, znajdującej 
się przy ul. Szosowej 90 w Lipkach Wielkich, 66-431 Santok na nową, znajdującą się przy ul. Nowej 
16 w Lipkach Wielkich, 66-431 Santok. 

§ 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 powyżej zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po 
uzyskaniu wymaganych przepisani prawa opinii i stanowisk. 

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Santok do dokonania czynności wynikających z ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia placówki w sposób 
wskazany w § 1, a w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Gminnego Przedszkola 
w Lipkach Wielkich rodziców uczniów placówki, Lubuskiego Kuratora Oświaty, a także do wystąpienia do 
Lubuskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia placówki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Przeniesienie siedziby stanowi przekształcenie w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiedniego stosowania
art. 89 ust. 1 tej ustawy, tak jak w przypadku likwidacji szkół i placówek.

Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej sześć miesięcy przed terminem przeniesienia
zawiadomić o takim zamiarze rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz uzyskać
pozytywną opinię kuratora oświaty. Aby rozpocząć procedurę zmiany siedziby, konieczne jest podjęcie
uchwały intencyjnej. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, zadania i kompetencje w tym
zakresie wykonuje rada gminy. Ponadto uchwałę tę przekazano do zaopiniowania przez związki zawodowe
zrzeszające nauczycieli.

Przeniesienie siedziby Gminnego Przedszkola w Lipkach Wielkich stanowi jego przekształcenie
w rozumieniu art. 89 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020, poz. 910 ze
zm.), a zatem procedura jego dokonania wynika z odpowiednio stosowanego w/w przepisu.

Działanie to będzie jedną z części racjonalizacji wydatków na gminną oświatę. Otrzymywana z budżetu
państwa subwencja oświatowa nie pokrywa nawet w połowie wydatków jakie Gmina ponosi na utrzymanie
szkół i przedszkoli. Koszty będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu płac, wzrostu kosztów utrzymania
budynku czy remontów. Będzie więc powiększać się kwota dofinansowania ze strony gminy na
uzupełnienie różnicy pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły a częścią subwencji oświatowej,
odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do niej. Przekształcenie Gminnego Przedszkola w Lipkach
Wielkich poprzez zmianę siedziby placówki z dotychczasowej na nową, znajdującą się w budynku Szkoły
Podstawowej w Lipkach Wielkich to pierwszy etap do powołania od roku szkolnego 2021/2022 zespołu
szkolno-przedszkolnego. Tworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego, w skład którego wchodzi szkoła
podstawowa i przedszkole stwarza możliwość wychowania i kształcenia uczniów w stałym otoczeniu.
Połączenie szkoły podstawowej i przedszkola to dla dzieci szansa poznania szkoły do której trafią.
Niewątpliwym atutem placówki w Lipkach Wielkich są gabinety tematyczne, z których okazjonalnie
mogłyby korzystać dzieci z przedszkola jak również z zajęć pozalekcyjnych i z sali gimnastycznej.

Na tej operacji w żadnej mierze nie ucierpią ani uczniowie ani dzieci przedszkolne. Dane demograficzne
jasno wskazują, że w obwodzie szkoły podstawowej w Lipkach Wielkich w najbliższych latach nie nastąpi
gwałtowny wzrost liczebności oddziałów szkolnych i przedszkolnych, będzie on malał ewentualnie
pozostanie na zbliżonym poziomie. Aktualnie w szkole naukę pobiera 179 uczniów, natomiast budynek
projektowany był na 420 uczniów, z kolei opieką przedszkolną objętych jest 56 dzieci, podczas gdy
przedszkole jest przygotowane na przyjęcie 75 wychowanków. Należy zaznaczyć, że z powierzchni szkoły
zostanie wyodrębniona przestrzeń na oddziały przedszkolne z całą infrastrukturą. Przedszkole nie straci na
swojej atrakcyjności. Zostanie przeniesione wraz z całym majątkiem i dodatkowo zostanie doposażone
w nowe pomoce dydaktyczne. Wartością dodaną będzie fakt, że bliskość szkoły pozwoli dzieciom
przedszkolnym oswoić się ze środowiskiem szkolnym, co w efekcie zaprocentuje łagodniejszym przejściem
z etapu przedszkola w etap szkolny. Wspólne imprezy i uroczystości sprawiają, że przedszkolaki
nie przeżywają stresu adaptacyjnego podczas przejścia do pierwszej klasy, a dla uczniów szkoły są okazją
do rozwijania poczucia odpowiedzialności za młodszych kolegów. Nauczycielom połączenie to, daje szanse
na stabilne zatrudnienie. Z kolei biorąc pod uwagę możliwości lokalowe kuchni szkolnej w Lipkach
Wielkich zasadnym jest przejęcie przez nią obowiązków kuchni przedszkolnej. Pozwoli to na
zracjonalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem pracowników jak również kosztami
eksploatacyjnymi kuchni. Przedszkole zatrudnia trzy woźne, które pełnią funkcję pomocy nauczyciela
wychowawcy grupy. Do obowiązków woźnej należy również sprzątanie placówki oraz pomoc przy
wydawaniu posiłków.
W momencie utworzenia zespołu szkolno–przedszkolnego dyrekcja będzie miała możliwość dysponowania
personelem w taki sposób ażeby zoptymalizować i efektywnie zagospodarować zatrudnienie.

Dodatkowo w ramach przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie złożony
wniosek do PFRON-u o dofinansowanie zakupu platformy do przemieszczania wózków inwalidzkich.
Wyżej wymienione zmiany nie powodują pogorszenia standardu placówek oświatowych mieszczących się
w Lipkach Wielkich.

W budynku, w którym mieściło się przedszkole planuje się przeniesienie siedziby Środowiskowego
Domu Samopomocy w Santoku. Obecne pomieszczenia, zajmowanie przez ośrodek nie spełniają
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standardów bytowych, co wykazała kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej
Lubuskiego Urzędu Wojewódzki w dniach od 30 kwietnia 2019r. do 30 czerwca 2019r. W trakcie czynności
kontrolnych stwierdzono między innymi, że obiekt nie zapewnia uczestnikom poczucia intymności
i bezpieczeństwa ze względu na wspólny korytarz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Santoku. Dalsze
funkcjonowanie placówki uzależnione jest od spełnienia wszystkich warunków zgodnych z ww.
rozporządzeniem. Termin dostosowania domów do standardów upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.
Przeniesienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Santoku do siedziby obecnego Gminnego
Przedszkola Lipkach Wielkich zwiększy komfort podopiecznych jak również poprawi jakość świadczonych
usług na rzecz uczestników ŚDS. Ośrodek będzie spełniał wymogi lokalowe (bytowe), co zagwarantuje
dalszą działalność placówki po 31 grudnia 2022 r., jak również umożliwi zwiększenie liczby osób
niepełnosprawnych korzystających z usług ŚDS z obecnych 20 do 25. Zgodnie z priorytetami MRPiPS będą
to osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną (dom typu-D).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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