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INTERPELACJA nr 223/2021
ws. zapewnienia większej ilości oddziałów przedszkolnych w Osiedlu Witosa

Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację
w sprawie zapewnienia większej ilości oddziałów przedszkolnych w Osiedlu Witosa.
Docierają do mnie sygnały, że rodzice rocznikowych sześciolatków – w
przeciwieństwie do poprzednich lat, co wynika zapewne z pandemii – nie planują
wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły, ale planują kontynuację nauki w
przedszkolach. Tym samym ilość dzieci opuszczających przedszkola po roku
szkolnym 2020/2021 będzie mniejsza, co skutkować będzie mniejszą ilością miejsc
dla „nowych” przedszkolaków. Dodatkowo w oddanych w minionych latach nowych
inwestycjach mieszkaniowych mieszkają w dużej mierze rodziny z małymi dziećmi –
czyli „nowymi” przedszkolakami. Z roku na rok ta sytuacja raczej się nie zmieni, tym
bardziej, że Osiedle Witosa jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, co w sumie
potwierdza także zainteresowanie nowymi inwestycjami mieszkalnymi.
Co prawda, jak wynika z wcześniejszych deklaracji wyrażonych także w
korespondencji ze mną, Miasto planuje utworzenie nowej jednostki oświatowej przy
okazji realizacji inwestycji mieszkaniowej spółki Katowickie TBS przy ul. Kossutha,
jednakże potrzebne jest także rozwiązanie pilne, doraźne, które na ten moment
zabezpieczy spełnienie potrzeb Mieszkańców. Argument dot. zapewnienia przez
Miasto stosownej ilości miejsc w przedszkolach w skali gminy jest argumentem o
charakterze stricte prawnym; w praktyce codzienne podróże tam i z powrotem z
dzieckiem do innej części Miasta tylko dlatego, bo tam znalazło się dla niego miejsce
w przedszkolu, jest dla rodzica bardzo trudne, wpływające bardzo negatywnie na
komfort życia, ale też utrudniające budowanie lokalnej społeczności – nie od dziś
wiemy, że to wokół przedszkoli i szkół budowane są lokalne więzi, których istnienie
jest bardzo ważne dla integracji Mieszkańców, ale i pozytywnie wpływa np. na
poczucie bezpieczeństwa.
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Proszę o rozważenie możliwości pilnego zwiększenia oddziałów przedszkolnych – a
tym samym miejsc w przedszkolach – na terenie Osiedla Witosa.
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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