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Wójt Gminy Mielec

INTERPELACJA
w sprawie utw orzenia żłobka w budynku Szkoły Podstaw ow ej w Woli Mieleckiej

Zwracam się z wnioskiem o realizację inwestycji polegającej na utworzeniu żłobka w 
budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej.
Stan obecny:
Oddziały szkoły podstawowej i gimnazjum w Woli Mieleckiej do tej pory mieszczą się 
w dwóch budynkach -  głównym (15 sal lekcyjnych) i mniejszym (5 sal i biblioteka) -  
przeznaczonym dla 5, 6 latków i klas 1-2.

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi całkowita likwidacja gimnazjów, zmniejszy się liczba 
oddziałów, zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na sale lekcyjne. Będzie wówczas 
możliwość lokalizacji wszystkich oddziałów szkoły podstawowej w budynku głównym.

W mniejszym budynku pozostanie na parterze jedynie biblioteka, oddział 5 latków i 
świetlica. Natomiast na piętrze: 3 sale lekcyjne, sanitariaty' dostosowane do małych dzieci, 
pokój nauczycielski pozostaną >volne, do zagospodaro>vania.

Utworzenie oddziału żłobka pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Woli Mieleckiej 
i Gminy Mielec w zakresie opieki wychowania najmłodszych dzieci. Patrząc na perspektywę 
rozwoju i sposobu życia, jaki zaczyna dominować, czyli aktywnych zawodowo rodziców' i 
rodzin jednopokoleniowych. tego typu usługi społeczne są coraz bardziej pożądane.

Za powstaniem żłobka przemawia również fakt, że wnioski do przedszkola w Woli 
Mieleckiej składają również rodzice dzieci 2,5 letnich, licząc na wolne miejsce.

Żłobek byłby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców nie tylko Woli Mieleckiej, ale również 
Gminy Mielec, którzy przejeżdżając przez Wolę Mielecką do pracy mogliby z takich usług 
skorzystać. Byłby wyjściem naprzeciw potrzebom rodziców, w zakresie wychowania 
najmłodszych dzieci.

Wniosek jest spójny z postulatami mieszkańców, którzy podczas spotkań i zebrań wiejskich 
wielokrotnie zwTacali się z apelem o utworzenie żłobka w Woli Mieleckiej

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie kroków w celu realizacji zgłaszanych wielokrotnie 
potrzeb rodziców małych dzieci poprzez utworzenie placówki żłobka w Szkole Podstawowej 
w Woli Mieleckiej.

Z poważaniem

Zbigniew Wicherski


