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Kraśnik, dnia 4 lutego 2016 r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 28 stycznia 2016r.
wyjaśniam, co następuje:
Treść interpelacji 1: cyt: „Panie Burmistrzu ponownie zwracam się z prośbą
o regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w kraśnickich
placówkach oświatowych. W 2013 roku udało się Pana przekonać, uznał Pan słuszność
naszych argumentów i pracownicy administracji obsługi dostali dodatek za wysługę lat obok
pensji zasadniczej. Niestety problem powrócił już w 2015 roku i pracownicy niepedagogiczni
nadal otrzymują pensję w wysokości najniższej krajowej tj. 1850,00 zł brutto. W tej kwocie
mieści się również dodatek stażowy. Grupą najbardziej pokrzywdzoną są pracownicy
z najdłuższym stażem pracy, ponieważ osoba która pracuje np. 30 lat otrzymuje takie samo
wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych uwzględniając dodatek za wysługę lat”.
Odpowiedź: Sprawa podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych
w kraśnickich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik będzie
rozważana indywidualnie przez pracodawców, po uprzednim wygospodarowaniu środków
finansowych w budżecie Miasta Kraśnik. Aktualnie Kraśnicki Ośrodek Edukacji
i Nauki przeprowadził analizę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i nie wynika
z niej, by pracownicy z większym stażem pracy otrzymywali wynagrodzenie w kwocie
1850,00 zł brutto.
Treść interpelacji 2: cyt: „Chciałam zapytać czy jest opracowana koncepcja rozwiązań
dotyczących odroczenia sześciolatków w obowiązku szkolnego. W jaki sposób UM zamierza
zabezpieczyć miejsca pracy dla nauczycieli nauczania początkowego, dla których
w następstwie odroczenia zabraknie klasy w przyszłym roku szkolnym.”
Odpowiedź: Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35) wprowadziła zmiany
w spełnianiu obowiązku szkolnego. Od 1 września 2016 roku dziecko w wieku 6 lat jest
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a zapewnienie warunków do
spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy. Na wniosek rodziców dziecko
w wieku 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W gminie miejskiej Kraśnik nie
ma większych problemów z wywiązaniem się z nałożonego obowiązku.
Jednocześnie wyjaśniam, że zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 29.01.2016 roku ustalony został harmonogram czynności na rok szkolny 2016/2017

w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Kraśnik –
załącznik Nr 1 oraz do klasy I szkoły podstawowej – załącznik Nr 2.
Organizacja szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 znana będzie na przełomie kwietnia
i maja br. podczas zatwierdzania arkuszy organizacyjnych. Liczba etatów pedagogicznych z
pewnością zostanie dostosowana do potrzeb uczniów, a nie odwrotnie.

