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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 137/2020 

ws. braku odpowiedniej ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych w Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie braku odpowiedniej ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych w Osiedlu 

Witosa. 

Co prawda ustawa nakazuje miastu zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 

przedszkolnym w skali całego miasta a nie konkretnej jednostki pomocniczej 

(dzielnicy, osiedla), jednakże uczęszczanie dzieci z dzielnicy do przedszkoli 

zlokalizowanych na jej obszarze wiąże się z szeregiem korzyści zarówno dla samych 

rodziców i dzieci (m.in. nie ma konieczności organizowania całej logistyki dowozu 

i odbioru dzieci poza dzielnicą; łatwiej jest podzielić się opieką nad dzieckiem 

z nieraz niezmotoryzowanymi dziadkami, którzy mając przedszkole blisko, mogą 

dziecko bezproblemowo z przedszkola odebrać etc.; łatwiejsze w realizacji kontakty 

koleżeńskie między dziećmi), jak i dla miasta oraz lokalnej społeczności 

(sprawniejsze komunikowanie się z rodzicami-mieszkańcami w sprawach 

dotyczących lokalnej społeczności; większe zaangażowanie rodziców-mieszkańców 

w sprawy społeczności, w której mieszkają na co dzień etc.) 

Tymczasem od kilku już lat w Osiedlu Witosa liczba dzieci starających się o miejsca 

w przedszkolach przewyższa ilość miejsc w tych jednostkach o ponad 20. W tym 

roku liczba ta dobija do 40 – w prostym rachunku widać, że brakuje w dzielnicy 

więcej niż jeden oddział przedszkolny w skali każdego nowego rocznika.  

Ponadto, mając na uwadze realizowane oraz planowane w dzielnicy inwestycje 

mieszkaniowe, problem narastać będzie z roku na rok – przybywać będzie dzieci 

w wieku przedszkolnym, a zrozumiałym jest, że dla wygody rodziców lepiej jest móc 

posłać dziecko do przedszkola w dzielnicy swojego zamieszkania (mimo iż prawo 

nakazuje miastu zapewnienie opieki wszystkim dzieciom w skali miasta, a nie jego 

części). 
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Reasumując, niezbędnie potrzebne jest, by Miasto Katowice uwzględniło 

w najbliższych latach w swoich planach utworzenie kolejnego oddziału 

przedszkolnego na terenie dzielnicy. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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