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Kamienica Kr6lewska dnia 22.LL 2OL9 r.

Pan Tadeusz Kobiela

W6jt Gminy

Sierakowice

W zwiqzku ze stwierdzeniem ie nie byio zmian w budiecie zwiqkszajqcym fundusz plac w
przedszkolach samorzqdowych /o co pytalem na ostatniej sesji Rady Gminy/; prosze Pana W6jta o
udzielenie odpowiedzi na nastqpujqce pytania:

1.O ile wzr6sl fundusz plac w niepublicznych przedszkolach zwiqzku z podwyikami plac udzielonymi
od 01.09.2019 r. a ktdre bqdq skutkowad do korica roku;

2.Czy dodatkowa subwencja o6wiatowa w pelni pokrywa skutki tych podwyiek, a je6li nie to ile
Gmina musi dotoiyd z wlasnych dochod6w

Nadmieniam 2e dla pozostatych plac6wek o6wiatowych zmiany w bud2ecie zwiqkszajqce
fundusz plac wynikajqce z podwy2ek plac zostaty przez Radq Gminy zaakceptowane.

Za zalatwienie mojej proSby zgory wyratam podziqkowanie.

Z powa2aniem

Radny Gminy Sierakowice

{O'qft/a
Ryszard Piasecki

GMINY Slerakowlce

22, 11, 2019
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SleRaK0uJtce
ul. Lqborska 30
83-340 Sierakowice
NrP 589-10-18-894

RSO 0003.13..2019
Sierakowice, dnia 04 grudnia 201g roku

Pan

Ryszard Piasecki
Radny Gminy Sierakowice

w odpowiedzi na pismo z dnia 22.1'7.2oL9r. ( data wptywu do tut. urzqdu 22.L1..2otgr) uprzejmieinformujq' 2e zgodnie z jego zawartosciE merytorycznq zostaro ono potraktowane jako zapytaniew rozumieniu art' 24 ust' 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 2ol9 poz.506 zezm.). odnoszqc siq do pytari uwzgrqdnionych w w/w zapytaniu uprzejmie informuiq:

Odpowiedi na pytanie 1

Gmina sierakowice nie ma wglqdu w fundusz plac niepublicznych przedszkoli oraz nie posiadainformacji czy przedszkola niepubliczne zwiqkszyly wysokosi wynagrodzefi nauczycierom zatrudnionym w tychplac6wkach.

Odpowiedl na pytanie 2

Zaplanowane wydatki na wyna8rodzenia nauczycieli wrazzpochodnymiw przedszkolach publicznych
dla kt6rych Gmina Sierakowice jest organem prowadzqcym wystarczyly na sfinansowanie zwiqkszenia o 9,6%oSredniego wynagrodzenie nauczycieli ustalanego w spos6b okreslony w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26stycznia t982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2OL9 poz.2ZtS).
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Z powa2aniem
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