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Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie utworzenia żłobka w budynku Szkoły

Podstawowej w Woli Mieleckiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 marca 2019 r. informuję, że w przyjętym 
na 2019 rok budżecie gminy nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania 
jakim jest utworzenie żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej.

Jak Pan słusznie zauważył do 1 września br . w tym budynku znajdują się sale 
lekcyjne, które są systematycznie wykorzystywane na potrzeby edukacyjne. Zamiany 
wynikające z wprowadzanej reformy oświatowej spowodują, że po 1 września br. będzie 
możliwość wykorzystania tych pomieszczeń na inne cele.

Planowanie nowych rozwiązań adaptacyjnych wymaga natomiast przygotowania 
stosownej dokumentacji technicznej oraz zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków 
finansowych.

Proszę pamiętać, że po 14 lipca 2014 roku -  kiedy w życie weszło Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Ogólnych Przepisów Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy lokal, w którym ma się mieścić żłobek lub klub dziecięcy 
musi się mieścić w budynku, który spełnia wymagania przepisów technicznych 
i przeciwpożarowych dla kategorii ZL II. (kategoria ZL II przeznaczona jest przede 
wszystkim dla budynków do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się). 
Nowe przepisy mówią jasno, jak duże powinny być pomieszczenia dla dzieci. 
Jeśli w pomieszczeniu będzie przebywać od 3 do 5 dzieci, to minimalna przestrzeń, którą 
trzeba zapewnić wynosi 16 m2. Wielkość ta rośnie wraz z każdym dodatkowym maluchem 
o 2 m2, jeśli pobyt dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, a jeśli przekracza to o 2,5 m2. 
Spełnienie wymogów potwierdza uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Komendanta 
Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym po 1 września br. zostanie przeprowadzona techniczna 
weryfikacja obiektu, która odpowie na pytania co do możliwości zagospodarowania 
pomieszczeń pod potrzeby żłobka. Kolejny krok to zaplanowanie procesu inwestycyjnego 
czyli jak już wspomniałem przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej oraz 
zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych.
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