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Pan

Kazimierz Stoltmann

Radny Rady Miasta Ko6cierzyna

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelacjq zlozonqprzez radnego Pana Kazimierza Stoltmannaza poSrednictwem

Przewodniczecego Rady Miasta KoScierzyna do Burmistrza Miasta Ko6cierzyna na sesji Rady Miasta
w dniu 12 grudnia 2018 roku poniZej przedstawiam nastgpujqce informacje:

Ad, 1, Kondycja finansowa placowek o6wiatowych w roku 20'18 jest dobra, Do miesi4ca grudnia nie

utracily one plynnoSci finansowej. Ostateczne dane przedstawiajqce sytuacjg bqdzie mozna
przedstawi6 po sporzqdzeniu rocznego sprawozdania z wykonania wydatkow bud2etowych za rok

budzetowy Rb - 28- S - termin do 31 stycznia roku 2019.

Projekt bud2etu na rok 2019 byt omawiany na debacie budzetowej w dniu 7 grudnia 2018 roku,

Dyrektorzy jednostek przedstawili swoje potrzeby w zakresie remontow i zakupu sprzqtu, Bud2et na

2019 rok powinien zapewnic realizacjg przedstawionych planow,

Ad. 2. Reforma systemu edukacji nieuchronnie niesie za sobq koniecznoSc weryfikacji zatrudnienia

nauczycieli oraz obslugi.
Glownie Szkola Podstawowa nr 6 staje przed problemem spadku liczby uczniow, a co za tym idzie

koniecznoSciq podjqcia dzialafi majEcych na celu ograniczenia utraty zatrudnienia pracownik6w.

Zamierzajqc poprawic sytuacjq w SP 6, Dyrekcja szkoly planuje otworzy6 od wrzeSnia 2019 r, oddziaty
przedszkolne dla 3, 4, i 5 latkow oraz dwie grupy 6 latkow, pozwoli to na zmniejszenie kosztow

utrzymania szkoly,

Zmniejszenie iloSci oddzialow w szkolach po likwidacji gimnazjum wiqze siq z redukcjq zatrudnienia.

Problem ten czq6ciowo rozwiqze przejScie pracownik6w na emerytury oraz, w pzypadku nauczycieli

Swiadczenia kompensacyjne. W 2019 roku na emeryturg moze przej6c 16 pracownikow, w tym 9
nauczycieli, z kolei na Swiadczenie kompensacyjne 35 nauczycieli. Zmniejszeniu ulegnie tez liczba
godzin ponadwymiarowych.

Ewentualne zwolnienia lub zmniejszenia etat6w bqdqmozliwe do okreSlenia w kwietniu 2019 roku,

kiedy bqdzie tworzony projekt arkusza organizacyjnego.
Dla poprawy finansow oraz zmniqszenia wydatkow z budzetu miasta staramy sig pozyskiwac

Srodkizewngtrzne na biezqce funkcjonowanie, zakup pomocy, remonty, np,:

Projekt ,,Si6demka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w KoScierzynie" - ( RPO

wP 2014-2020),
- zakup pomocy naukowych - rezerwa subwencji o5wiatowej,
- rzqdowy program ,, Posilek w szkole i domu" remont i doposazenie kuchni ijadalni.
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