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Poni2ej udzielam odpowiedzi

na

,,wnioski

i

interpelacje" zgJoszone

na

sesji

Rady Miejskiejw Glogowie w dniu 06lipca 2016 r.
Pan Radny zglosil wnioski nastqpuj4cej treSci

,,Proszq o wykonanie zatoki postojowej przy ul. Legnickiej na wysokoici ul. Lwowskiej
(przed przejiciem dla pieszych wjeidiajqc z drogi po prawej stronie). Brak zatoki postojowej
(przystanku dla os6b vvysiadajqcych - pracownik6w KGHM Polska Miedi S.A) powoduje blokowanie
drogi wjazdowej do Glogowa oroz pogorsza bezpieczefistwo pieszych na sqsiadujqcym
oznoczonym przejiciu dla pieszych".

OdpowiedZ:

W nawiqzaniu do Pana wniosku informujq, i2 ul. Legnicka, a konkretnie dzialka
oznaczona nr geod. 343, obrqb XVIII- ,,Kopernik" lgranicz4ca z ul. Lwowsk4),
stanowi wlasno56 Skarbu Paflstwa, w kt6rego imieniu trwaly zarz4d nad nieruchomo6ci4
sprawuje DolnoSl4ska Slu2ba Dr6g i Kolei we Wroclawiu.

W zwi4zku z

pov,tyiszym Gmina Miejska Glog6w zwr6ci siQ

z pro6b4 o rozwazenie mo2liwo5ci budowy zatoki postojowej.
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Radny ltady

W *dpowiedzi na Pana

wniosek zioiony rv dniu

Sienkiewicz
w Glogowie

6 lipca br. podczas

posiedzenia Rady

Miejskiej w G{ogorvie infonnujg i2:

Ad. 1. Zniesienie obowi4zkrr srkoltego dla dzieci w wieku 6 lat, spowodowalo zmniejszenie
liczby uczni6w w klasach I szk6{ podstawowych. Skutkiem zmniejszonej liczby ucrnidw bqdzie
nihsza subwe*cja oCwiatowa przekazana do budfetu Sminy Miejskiej Glog6w' Dotacja z budlefu
paristwa

11a

dofinansowanie zadali rv zakresie wychowania przedszkolnego oraz subwencja odwiatowa

naliceane s4 zgcdnie

z danymi przekarywanymi

u

Systemie lnformacji O$wiatowej stan na 30

wrze$nia kaidego roku. W roku 2016 dotacja przekazana na katde dziecko przedszkotne wzrosla

zl, ratomiast subwencja oiwi*torva na ucznia wyniosla 5.223,34 zl" Obnitenie
jednak nie
wysoko$ci prrrkaeanej subweneji o$wiatowej Cminie przervidywane jest na rok 2017,
1.305

zl na

1.3?0

motna okreili6 wysoko*ci r6tnicy poniewaz nie s4 jesecze ustalone zasady jej obliczania na rok
prz,yszty,

W roku 2016 Gmina Miejska Glog6w poniosla rdrvniet koszty organizacji
miejsc

w

przedszkolach publicanych. szczeg6lnie

z

my$14

o

dodatkowych

daiec.iach 3-letnich craz zmianie

w roku 2017, Na utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Publicznym nr l,
przedszkolu Publicznym nr 19 oraz Praedszkolu Publicznym nr 20 wydatkow*no ponad 80.000 zt
(koszty przystosowania * remonty, wynagrodzenia i pochodnc oraz doposaienia placdwek).
W/w zrniana przepis6w w roku ?01? dotyczry u,'ej$cia w iycie prawa dziecka rv wieku 3 lat
do korzystania z wychowania pr*edszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania
jest
przedszkolnego. Zgodnie z zapis*mi w ustawie o systemie o*wiaty driecko rv wieku 6 lat
przepisdw prawa

obowi4zane odbyd roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innei forrnie wychowania
przedszkolnego, natomiast dziecko w rvieku 3, 4 i 5 iat bgdzie mialo prawo do realizacji wychowania

przedszkolnego. Na

(migie spocrywal

bEdzie

z kslei obowiqzek

zapervnienia mirjsc wszystkim

dzieciom, kt6re wezmq udzial w procesie rekrutacji. Dcdatko*ych kosztdw tqigenerowanych w ten

w tej chwili, poniewai s4 olrs bezpoirednio zwi4zane zliczbq chgtnych,
20l7t'
i
a prace CIad rekrutecj4 do pr:zedszkoli publicznych ruszq na przelomie grudnia 2016 r. stycznia
sposdb nie mo2na okre$lii

BIURO RADY
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WPT,YNqLO
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dnia .1?1lr':'

w

odniesie:riu

do pl.tania

dotycz4cego dosrqpnoici miejsc

w

2lobkach, informujg

iz Gmina w roku 2016 dysponuje w publicznych i niepublicznych ?.lobkach ok. 300 miejscami.
Tnvajq

przygotolvani*
Rehabilitacji

i

do ot*'orrenia filii ztobka .,Nad Strumykiem" w siedzihie Miejskiego O*rodka
Uslug Specjalistycznych, Prr,v-pominam, iz prowadzenie publicznych i dorowanie

niepublicznych ttobk6w jest zadaniem wlas*;rm Cminy, kt6ra nie otrzymuje ?adnej dotacji
na ich
organizacjg. ZtoUt<i funkcjonuj4 na podstawie odrgbnych przepis6w ni2 przedszkola i szkoty
podstawowe, Podstarvowyrn aktem prawnyrn organizacji 2lobk6w jest Usrawa z dnia
4 lutego 201I r.
o opiece nad dziedmi rv wieku do lat I (Dz.u. 201i, nr 45, poz. 235 zezm.).

Ad.2. W odpowiedzi na pytanie dt:fycz4ce wstgpnej oceny skurhtiw spolecznych zniesienia
obowi4zku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lar, uprzejmie infunnujq it nie mamy mo2liwo$oi, aby
oszacowai pelen ich zakres- Po przeprowadz.onej rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz
szkol

podstawowych

na rok szkolny 2}l.o!201?, biorlc pod uwagg liczbq miejsc

w

publicznych

i

niepublicznych przedszkolach, zapewniono miejsca wszystkim dziecionr objgtym oborviqekiem
przygotouada pr"zodszkolrlego {rraz tym, ktdre rnajq prawo do rvychowania przedszkolnego

i z niego

skorzystnlo. Do negarylvnych skutk<iw spr:leerny'ch wprowadeonych znliau,

mo*ne m.in.: znuriejszenie liczby miejsc dla dzieci

lv roku 2016

w wieku 3 lat w prredsakolach

zaliczy4

publicznych

(przygotowan* wcze$niej miejsca zostafy rvykorzystane przez dzieci w rvieku
6 lat) oraz zrnniejszona
liczba ucznidw w kiasach I i w konsekrvencji nie przedluienie urn6vr.. o prftc? z l3 nauczl,sislami,

Ad. 3. W zrviqzku z planorvanymi zntianami w ustawie o systemie oirviary i utworzeniem
o$mioletnich publicznych szkdl podstawowych oraz wygaszaniem szk6l girnnazjalnych, informujq
i* ws;elkie prqygotowanla bgdzie motna rozpocz4ri po wej$ciu w 2ycie przepis6w wygonawcaych,
ktdre okre$lq zasad.v organizacji flowego sys{*rnu o$rviaty. Przed ogloszeniem planowanych
znian nie
moina zaplanowa6 poszczeg6lnych ich etapdw oraz ich zakresu. Co do skutk6w finansowych

wynikajqcych

z

wygaszenia gimnaz.l6w. uprzejmie infonn*jq

iz nie motna w tej clrwili utteieliC
jednoznacznej i pelnej odpowiedzi. W monrencie rvcj$cia x, iycie z*rian w
przepisach prawa,
zwi4zanych a gimnazjami i pa przerlstawierrir.r c*lego projrktu. nqjpierw wygaszani* a p6zniej
likwidacji gimnazj6w fl mocy prawa, irqdxi* mntliwe podgcie odporviednich krck*w,

Z porva?aniem
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Sprawg praurarlzi: Pr:emyslarv Forvn:lnik, tel. iS/ ?n65-4Sl

