Uchwała Nr XI/61/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 02 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości Glisno.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 9 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Uznaje się za zasadną petycję mieszkańców miejscowości Glisno w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w miejscowości Glisno.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubniewicach zobowiązując go
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Edward Białek

Uzasadnienie
Pismem z dnia 01 sierpnia 2019 r. Pani ………………………………… w imieniu mieszkańców
miejscowości Glisno złożyła petycję w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w miejscowości
Glisno. Do petycji została załączona lista poparcia mieszkańców Glisna. Petycja podyktowana jest
sytuacją zaistniałą w związku z regulacjami prawnymi wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli, a dokładnie zapisem § 11 ust. 2, w świetle którego przepisy prawa oświatowego
dopuszczają możliwość prowadzenia oddziału przedszkolnego zlokalizowanego poza siedzibą
przedszkola, jednak musi się ono znajdować na terenie miejscowości, w której znajduje się
macierzyste przedszkole.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu komisji w dniu 06 sierpnia 2019 r.
zapoznała się z petycją oraz opiniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Sulęcinie i Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie pozytywnie zaopiniował
lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu przedszkolnego, zapewniono
bezpieczne warunki pobytu dzieci, o których mowa w § 4 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1657
ze zm.).
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie wykazała, że lokal
przeznaczony na punkt przedszkolny nie spełnia warunków określonych w § 5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
w punktach:
1. w „małej sali” brak wentylacji grawitacyjnej,
2. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym,
3. w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym do urządzeń sanitarnych do utrzymania higieny
osobistej zamontowano punkty czerpalne tylko z ciepłą wodą, brak jest również brodzika,
4. w urządzeniach sanitarnych nie zapewniono centralnej regulacji mieszania ciepłej wody,
5. w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym brak jest wentylacji grawitacyjnej,
6. nie przedstawiono atestów lub certyfikatów wyposażenia,
7. część zabawek nie posiada certyfikatów CE.
Komisja proponuje ująć w planie budżetu gminy na rok 2020 środki na przystosowanie lokalu do
spełnienia wymagań wynikających z w/w rozporządzenia.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska uznała petycję za zasadną.

