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INTERPELACJA nr 109/2020 

ws. funkcjonowania przedszkoli na Osiedlu Witosa w czasie wakacji 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie funkcjonowania przedszkoli na Osiedlu Witosa w czasie wakacji. 

W związku z zaplanowanymi w okresie wakacyjnym remontami w Miejskim 

Przedszkolu nr 94 im. Małego Księcia poinformowano rodziców o zamknięciu 

placówki w lipcu i sierpniu (pełne dwa miesiące). Na skutek powyższego, według 

szacunków dyrektorów pozostałych przedszkoli oraz wstępnej, wewnątrzosiedlowej 

rekrutacji, w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia miejsca w przedszkolach na terenie 

dzielnicy nie znajdzie ponad 30 dzieci. 

Oczywiście Miasto ma obowiązek zapewnić opiekę przedszkolną każdemu dziecku 

i zapewne z tego się wywiąże. Jednakże zdecydowanie bardziej komfortowe dla 

rodziców byłoby umożliwienie im korzystania z opieki w przedszkolach na terenie 

Osiedla – konieczność dowożenia dzieci w zupełnie inną część miasta może mocno 

utrudnić codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych. 

W mojej ocenie możliwe jest dokonanie racjonalizacji w skali niedostępności 

remontowanej placówki lub umożliwienie jednostce otwarcia swojego oddziału 

w budynku innego przedszkola na terenie Osiedla. W związku z powyższym 

uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w sprawie oraz poinformowanie mnie 

o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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