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Prywatne przedszkole - partner, czy petent Gminy
Małgorzata Kaptur: 3.02.2014 r.
W gminie Mosina jest aktualnie 5 przedszkoli prywatnych, a w nich około 400 dodatkowych miejsc.
Gmina przekazuje prowadzącym te przedszkola dotację w wysokości 75% bieżącego utrzymania dziecka
w przedszkolach publicznych.

W ubiegłym roku łącznie na ok. 393 dzieci w przedszkolach prywatnych
przekazano dotację w wysokości ok. 2,9 mln.

W tym samym czasie utrzymanie 342 dzieci w gminnych czyli publicznych przedszkolach kosztowało ok.
4,4 mln zł. (w tym zaledwie 310 tys. na inwestycje).
Dane pochodzą z Informacji o realizacji zadań oswiatowych w roku szkolnym 2012/2013

Kilka lat temu w gminie Mosina były tylko 4 przedszkola (około 300 miejsc). Później zaczęły powstawać
przedszkola prywatne. Aby mogły powstać, prywatne osoby musiały we własnym zakresie wybudować,
bądź wynająć odpowiednie lokale. To jest spory koszt, którego wiele osób nie dostrzega. Widzi się tylko
to, że daje gmina (ok. 600 zł miesięcznie na dziecko) i płacą rodzice ( zazwyczaj ok. 600 zł na miesiąc).

Gdyby gmina chciała stworzyć sama 400 miejsc w przedszkolach publicznych, musiałaby wybudować 5
nowych obiektów (koszt ok. 8-10 mln. zł). Gminy na to nie stać.
Ostatnie wybudowane przez gminę przedszkole - w Wiórku (2009-2011) kosztowało gminę - 1,5 mln zł. i
jest najdrozszym przedszkolem w eksploatacji. Koszt utrzymania 1 dziecka w tym przedszkolu wyniósł
miesięcznie w 2013 r. - 1 063 zł.
Od 1 września 2013 r. gminy otrzymują z ministerstwa ok. 100 zł na każde dziecko w przedszkolu, bez
różnicy czy to dotyczy przedszkola publicznego, czy prywatnego.

Gmina jednak nie przekazuje tej dotacji przedszkolom prywatnym, tylko w całości odejmuje ją od
kosztów bieżących prowadzonych przez siebie placówek przedszkolnych.
Powoduje to umniejszenie o kilka tysięcy miesięcznie przekazywanej przedszkolom dotacji.
Jest to często równowartość miesięcznej raty spłacanego kredytu.

Dlaczego ta sprawa jest taka ważna?

Z dniem 31 sierpnia 2014 r. kończy działalność prywatne Przedszkole Artystyczne Truskawkowy Domek.
Jeśli Gmina z chęci chwilowego zysku/oszczędności spowoduje spadek opłacalności prowadzenia
przedszkoli prywatnych - te będą miały dwie możliwości - podnieść opłaty od rodziców lub zlikwidować
działalność. Wtedy gmina będzie musiała w szybkim tempie stworzyć nowe miejsca czyli wybudować
nowe placówki.
Burmistrz twierdzi, że nie ma problemu. Kierownik referatu oświaty, pani Małgorzata Kasprzyk, zapewniła
radnych na ostatniej sesji, że wszystko jest pod kontrolą, dyrektorzy przedszkoli są zadowoleni, a radna
... rozsiewa plotki.

Na prośbę pana Przemysława Jungermanna informuję, że Przedszkole Truskawkowy Domek kończy swoją
działalność z dniem 31 sierpnia 2014 r. z przyczyn innych niż zmniejszenie dotacji z gminy. Zmniejszenie
opłacalności wynikające z ustawy o systemie oświaty to tylko jeden, ale nie najbardziej istotny powod tej
decyzji.

Mosina, 14.02.2014 r.
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