ośWlADczENlE
RADY GMlNY BLlżYN
z dnia 27 kwietnia 2012 r'
w sprawie przyjęaia stanowiska o stanie oświaty W Gminie Bliżyn

Nr

6

D2iałając w oparciu o 5 37 ust.1 Regulaminu Rady Gminy W BliŹynie stanowiącego załącŻnik
do statutu Gminy Bliżyn Rada Gminy Bliżyn oświadcza, co następuje:

1'

W pełni akceptllje się stanowisko Związku Miast i Gmin Regionu świętokrzyskiego z dnia
29 lute8o 2012 r. W sprawie sytuacji W ośWiacieW 8minach województwa świętokrŻyskiego
stanowiąCe laIą(/nik oo niniejs/ego oswiad.7e1'd'

2'

Przedstawia się poniżej informację o stanie ośWiaty W gminje BliżYn'

Na terenie 8miny Bliżyn funkcjon!ją: przedszkole' cŻterY szkoły podstaWowe wraŻ z oddziałami
przedszkolnymi i gimnazjum.
WYdatki W bu(lżecie gminy zaplanowane na oświatęw 2012 r WynosŻą 7 583 535 zł, otrzymana
stanowi kwotę 5165853 zł, co stanowi 68,12 % WydatkóW' Największą pozycję

subwencja
w budżecie placóWek stanowią płace pracowników jest to 81,3.% WsŻystkich wYdatkóW' Bardzo
duźym obciąźeniem dla grniny jesi Wypłata tŻW' ,,14 pensji". Ponadto należy zaznacŻyć, że liczba
uczniów co roku ule8a zmniejszeniLr'

Żminimalizowania kosztów prowadzenia szkół podejmowane są różne czynnośc]
a mianowicie1 podięto uchwałę o przekazanju Ż dniem 1wrŻeśnia2012 r' szkoly Podstawowej
W sorbinie ToWarzystwu Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką, zmniejszono kwoty Wypłacanych dodatków
jest licŻba
mieszkaniowych, a o powstałe oszcŻędności ŻWięksŻono dodatki motywacyjne, zwiększana
godzin ponadwymiarowych nauczYcieli kosztem nieŻatrudniania nowych pracownikóW, planuje się
utworzenie przedszkola ze środkóW unijnych w partnerstwie Ż Towarzystwem Przyjaciół Bliżyna itp'

W celu

są to jednak działania niewystarczające'

Gmina Bliżyn jest w trakcie reaIizacji dużych inwestYcji z udziałem środków !nijnych , dla których
jest zobowiąŻana za8warantować udział Własny' NasŻa sytuacja finansowa jest trudna'
Niezbedna iesi inicjatywa le8islacyjna zmiany LlstaWY Kańa Nauczyciela bądź zwiększenie
5ubwencji do wysokości pokrywającej powyższe wYdatki.

NiniejsŻe ośWiadcŻenie postanaWia się prŻekazać ZWiązkowi Miast i Gmin Regionu
śWiętokrŻyskiegooraŻ Żwiązkorn Żawodowym reprezentującym pracownikóW ośWiaty dzialającYch

3'

na terenie 8miny Bliżyn'
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