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GMINA
ŚWIDNICA

Wójt Gminy Świdnica

Świdnica, 6 czerwca 2022 r.

RO.0003.1.2022

Pan Adam Szreder

Radny Gminy Świdnica

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 maja 2022 r. uprzejmie informuję, że:
I. W odniesieniu do inwestycji:

Ad l.

a) Całkowita wartość budowy nowego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu to koszt
6 182 967,30 zł, a w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się pozyskać
dofinansowanie w kwocie 800 tyś. zł.

b) Postępowanie przetargowe na wyposażenie żłobka nadal trwa. Natomiast postępowanie
przetargowe na wyposażenie przedszkola jest w opracowaniu.
Ad 2.

Dnia 30 maja 2022 roku została wydane pozwolenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego na użytkowanie wybudowanego budynku przedszkola i żłobka wraz z instalacją
gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą. W obecnej chwili oczekujemy na przedstawicieli
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze celem wpisu obiektu do
rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ad 3.

Obecny budynek przedszkolny, mieszczący się przy ul. Dhigiej 30 w Świdnicy nie spełnia
aktualnych wymogów techniczno-budowlanych zarówno pod kątem przepisów budowlanych
jak i funkcjonalno-użytkowych. Dotyczy to m.in. brak dostatecznej ilości pomieszczeń, brak
odpowiednich parametrów technicznych pomieszczeń, tj. zapewnienia odpowiedniej
wysokości i kubatury pomieszczeń, brak dostosowania łazienek, brak odpowiedniej
wentylacji, brak dostosowania całego budynku jak i jego elementów pod względem spełnienia
przepisów p.poż., brak odpowiednich parametrów komunikacji tj. odpowiednich szerokości
korytarzy, szerokości drzwi, występowanie progów, brak podjazdu. Zbyt mała działka wokół
budynku uniemożliwia organizacje zabaw dzieciom na świeżym powietrzu. Brak możliwości
wyznaczenia miejsc postojowych przed budynkiem stwarza duże zagrożenie w godzinach
dowożenia i odbierania dzieci. Brak zaplecza kuchennego w budynku wymusza codzienne
wycieczki dzieci do pobliskiej szkoły na śniadania i obiady. Trasa przejścia dzieci prowadzi
przez główną ulicę wsi. Nowo wybudowane przedszkole w całości rozwiązują wszystkie
ww. problemy. Lokalizacja budynku na terenie kompleksu szkolnego umożliwia bezpośredni
dostęp do placów zabaw, boisk sportowych, hali sportowej, terenów zielonych i parku.
Wybudowane nowe miejsca postojowe na terenie szkolnym w pełni obsłużą
zmotoryzowanych pracowników kompleksu szkolnego jak i opiekunów dzieci.
Zaprojektowana kuchnia wraz z jej zapleczem w budynku spehiia wszystkie wymogi
sanitarno-higieniczne oraz zapewnia możliwość wyżywienia wszystkich dzieci,
tj. żłobkowych, przedszkolnych oraz szkolnych. Oprócz ww. przyczyn budowy nowego
przedszkola, zwiększy się także liczba miejsc tj. przedszkole zapewni dodatkowo 20 miejsc
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
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Ponadto budowa zarówno przedszkola jak i żłobka to długo wyczekiwana inwestycja
w gminie Świdnica. Pomimo wielu głosów sceptycznych odnoszących się do zamierzonej
inwestycji m.in. budowa żłobka z przedszkolem to jedna z najważniejszych inwestycji tej
kadencji. Do tej pory gmina Świdnica nie miała publicznego żłobka. Dzięki tej inwestycji,
miejsce w żłobku znajdzie 20 dzieci.
II. W odniesieniu do przeprowadzonych naborów w 2022 roku do Gminnego Żłobka
i Przedszkola w Świdnicy:

Ad l.

Komisja rekrutacyjna została powołana Zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 25.02.2022 r.
Komisja rekrutacyjna składała się z:

przedstawiciela Biura projektu - Koordynatora;

przedstawiciela Urzędu Gminy Świdnica - Dyrektora Żłobka;
przedstawiciela partnera Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.
Skład komisji odpowiadał zapisom Regulaminu projektu.
Zgodnie z przyjętym regulaminem proces kwalifikacji uwzględniał:
l) Spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie (§ 3Reg.):
wyłącznie osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie Gminy Świdnica, które mają
dziecko w wieku od 20 tyg. życia do 3 roku życia

są osobami pracującymi, sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 lub bezrobotnymi lub
biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad
dziećmi do lat 3,

2) Przyznanie punktacji za spełnienie KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH ró 5 Res.):
a. niepełnosprawność dziecka i/ lub sprawującej opiekę nad dzieckiem w wieku
do lat 3 -8 pkt;

b. dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie) - 8 pkt;
c. osoba samotnie wychowująca dziecko - 5 pkt
W przypadku tej samej liczby punktów dodatkowe kryteria:
d. dziecko rodziców/prawnych opiekunów pracujących w wymiarze pełnego
etatu lub uczących się w systemie dziennym - 4 pkt (jeden z rodziców -

2 pkt);
e. objęcie dziecka pieczą zastępczą - 3 pkt

W myśl regulaminu Projekt jest dostępny dla mężczyzn, na równych zasadach jak dla kobiet.
Ad 2.

Warunki uczestnictwa w projekcie „Gmina Świdnica wspiera maluchy" wskazane
w Regulaminie rekrutacji wynikają wprost z wniosku o dofinansowanie
oraz dokumentacji konkursowej i obowiązują w okresie realizacji projektu (§ 8, ust. l.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca realizacji projektu
tj.do 30.06.2023 roku). Ww. warunki nie odbiegają od zapisów statutu, asa jedynie
uszczegółowione.

Beneficjent - Gmina Świdnica w okresie realizacji projektu musi spełnić wamnki wymagane
wnioskiem o dofinansowanie oraz dokumentacją konkursową.
Wniosek o dofinansowanie definiuje kryteria obligatoryjne (zero-jedynkowe), wyboru
uczestników wśród, których określone jest miejsce zamieszkania tj. zakwalifikowane zostaną
osoby zamieszkujące lub zatrudnione na terenie Gminy Świdnica.
Powyższe kryterium zostało określone na podstawie Regulaminu konkursu dla Działania
6.4 (Nr RPLB.0.04.00-IZ.OO-08-K01/20), w cz. II, pkt 4. Wymagania dotyczące grupy
docelowej określają iż projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa
lubuskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują
one na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
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Analogicznie w dokumencie „Kryteria wybom projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS" jedno
z kryterium formalnych ma brzmienie: Uczestnikami projektu muszą być osoby z obszaru
województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one
na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
W przypadku niniejszego projektu obszar woj. lubuskiego został zawężony do Gminy
Świdnica.

Wobec powyższego w okresie realizacji projektu (do 30.06.2023) uczestnikami projektu
są osoby zamieszkujące jak i pracujące w na terenie Gminy Świdnica.
Warunki przyjmowania dzieci określone w Gminnym Statucie zostały określone docelowo dla
funkcjonowania placówki, niemniej jednak w okresie realizacji projektu muszą zostać
spehiione wymagania określone dokumentacją projektową.
Ad 3.

Do żłobka wpłynęło łącznie 35 podań, z czego:
•
•

20 osób objęto wsparciem w projekcie
14 osób znajduje się na liście rezerwowej

l osoba nie spełniła kryterium formalnego (obszar zamieszkania/zatmdnienia poza
terenem Grn. Świdnica)

wśród 35 osób spełniających kryteria formalne 33 osoby zamieszkują gminę Świdnica,
l osoba jest zatrudniona na terenie grn. Świdnica
Ad 4.

Planowany termin umchomienia żłobka: czerwiec 2022.
Ad 5.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Świdnicy na rok

szkolny 2022/2023 zostało przyjętych 95 dzieci. Wszystkie dzieci przyjęte do Przedszkola

Publicznego w Świdnicy zamieszkują na terenie gminy Świdnica. W wyniku naboru 30 dzieci
nie dostało się do ww. placówki.
Ad 6.

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Świdnicy została przeprowadzona zgodnie z art. 131
ust. l ustawy Prawo Oświatowe.
Ad 7.

W wyniku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze gminy,
zastosowane zostały kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.
Ad 8.

Kryteria, które należy zastosować na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustalane przez
Radę Gminy Świdnica nie zostały zastosowane ze względu na fakt, iż po zastosowaniu
kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, placówka nie dysponowała
już wolnymi miejscami.
Ad 9.

Gmina nie prowadzi rejestru osób zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, a jedynie
ewidencję osób zameldowanych.
Ad 10.

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Świdnicy spowodowana jest
zwolnieniem się miejsc w wyniku rezygnacji rodziców.
Ad 11.

Nauczyciele, którzy aktualnie zatrudnieni są w Przedszkolu Publicznym w Świdnicy, a także
Oddziale Przedszkolnym w Koźli będą mieli kontynuację zatrudnienia. Pozostała kadra,
niezbędna do funkcjonowania przedszkola zostanie zatrudniona od l września 2022 r.
Kadra potrzebna do funkcjonowania żłobka została już zatrudniona.
Z poważaniem
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