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Interpelacja
Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, składam następującą
interpelację.

W związku z realizacją ważnej i społecznie oczekiwanej inwestycji pn.: Budowa budynku

przedszkola oraz żłobka wraz z infrastrukturo towarzyszącą w Świdnicy oraz
przeprowadzonymi w ostatnim czasie naborami do przedszkola oraz żłobka w Świdnicy, proszę
o odpowiedź na następujące pytania:
l. W odniesieniu do inwestycji:

l. Jaki jest ostateczny koszt realizacji zadania tj.:
a) Budowy nowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu?

b) Kompleksowego wyposażenia zarówno żłobka jak i przedszkola, tj. między innymi:
sal lekcyjnych i warsztatowych, kuchni z zapleczem, gabinetu pielęgniarki
i pomieszczeń administracyjnych?

2. Na jakim etapie jest realizacja inwestycji, czy obiekt posiada już wszystkie niezbędne
odbiory, decyzje, opinie wymagane przepisami prawa warunkujące uruchomienie obu
placówek?

3. W jakim stopniu budowa nowego budynku pozwoliła rozwiązać problem zapewnienia
opieki nad dziećmi do lat 3 żłobku oraz wychowania przedszkolnego na terenie gminy
Świdnica?
II. W odniesieniu do przeprowadzonych naborow^v 2022 roku do Gminnego Żłobka
i Przedszkola w Świdnicy:

l. Czy została powołana komisja rekrutacyjna, której mowa w § 5 pkt 6 lit. b) Regulaminu
Rekrutacji do projektu „Gmina Świdnica wspiera maluchy!"? Czy skład tej komisji
odpowiadał zapisom Regulaminu?
l

2. Dlaczego warunki uczestnictwa w projekcie „Gmina Świdnica wspiera maluchy!",
określone w § 3 ust l odbiegają od warunków przyjmowania dzieci określonych w § 6 ust.

2 Statutu Gminnego Żłobka w Świdnicy - aktu prawa miejscowego, wyższego rzędu niż
regulamin?

3. Ile złożono wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka? Ile wniosków odrzucono? Czy do

żłobka zostały przyjęte dzieci, które nie zamieszkują na terenie gminy Świdnica, ile było
takich dzieci?
4. Czy dotrzymany zostanie termin rozpoczęcia opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowany na
maj-czerwiec 2022?

5. Ile dzieci przyjęto do Przedszkola w Świdnicy w naborze 2022/2023, w tym zamieszkałych

poza gminą Świdnica, a jednocześnie ile dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
nie dostało się do publicznego przedszkola w Świdnicy?
6. Czy podczas rekrutacji do Przedszkola w Świdnicy wzięte były pod uwagę w pierwszej
kolejności kryterium główne określone w art. 131 ust. l ustawy Prawo Oświatowe, tj.
zapewniono pierwszeństwo przyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Świdnica?
7. Czy w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
obszarze gminy na terenie, której znajduje się placówka oświatowa (przedszkole)
zastosowano kryteria główne określone w art. 131 ust. 2 ustawy?
8. Czy zachodziła konieczność zastosowania kryteriów dodatkowych tzw. gminnych
określonych uchwałą NR XXXV/209/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r.?
9. Ile dzieci do lat 3 oraz w wieku 3 - 7 lat zamieszkuje na terenie gminy Świdnica?
10. Jakie są powody uruchomienia dodatkowego naboru do Przedszkola Gminnego
w Świdnicy w 2022 r.7
11. Czy obie placówki, będące przedmiotem interpelacji zatrudniły już wykwalifikowaną
kadrę?

Budowa przedszkola oraz żłobka jest oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców naszej
gminy. Uruchomienie placówek uwarunkowane jest uzyskaniem stosownych pozwoleń,
decyzji oraz wpisu do właściwych ewidencji.
Nabór kandydatów (dzieci) winien odbyć się w sposób transparentny, a przede

wszystkim zgodny z prawem tj. w przypadku żłobka - Statutem Gminnego Żłobka w Świdnicy,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/243/2021 ze zm., który w swej treści reguluje
w § 6 ust. 2, że do żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Świdnica.
Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi
miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, przy
uwzględnieniu zasad określonych w § 7. Ponadto wszelkie dokumenty związane z rekrutacją
nie mogą przyjmować odmiennych zasad, niż te, które określa Statut.
Z kolei nabór do publicznego przedszkola odbywa się w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Oświatowe, które w art. 131 ust. l wyraźnie stanowi, że do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. l,
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niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym (...),
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria odnoszące się do kandydata: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność,
niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców,
niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie, objęcie pieczą
zastępczą. Ustawa daje też możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów określonych
przez organ stanowiący jednostki. Takie kryteria dodatkowe, w przypadku Gminy Świdnica

określa uchwała NR XXXV/209/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 kwietnia 2017 r, przy czym
warunkiem jest dostępność miejsc wvchowania przedszkolnego.

Przeprowadzone postępowania rekrutacyjne w 2022 roku, zarówno do przedszkola jak
i do żłobka budzą wątpliwości i są przedmiotem dyskusji, stąd też wnoszę jak w petitum.
Proszę o udzielenie odpowiedzi w trybie określonym w art. 24 ust. 6 z zastosowaniem
art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
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