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Dotyczy: materiałów na posiedzenia Komisji Edukacji

Odpowiadając na wnioski Komisji Edukacji z posiedzenia w dniu 18.01.2015r. uprzejmie

informuję:

1) Odnośnie zmian w strukturze organizacyjnej sieci katowickich jednostek oświatowych decyzją

Prezydenta Miasta Katowice zostanie opracowana Polityka Edukacji dla Miasta Katowice.

Jeden z punktów dokumentu poświęcony będzie problematyce reorganizacji sieci przedszkoli

i szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

2) W sprawie możliwości budowy hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Katowicach - realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych uzależniona jest

od możliwości finansowych samorządu Katowic, które są ściśle określone w Wieloletniej

Prognozie Finansowej miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice oparta jest na zasadzie zbilansowania

przychodów i dochodów z rozchodami i wydatkami co oznacza, że planowane wydatki na

realizację wieloletnich zamierzeń inwestycyjnych muszą znajdować pokrycie finansowe

uwzględniając ponoszone przez miasto wydatki bieżące i pokrywanie zobowiązań zaciągniętych

długów .
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W Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych, które są powiązane bezpośrednio z Wieloletnią

Prognozą Finansową, do roku 2019 planuje się realizację następujących inwestycji sportowych

i rekreacyjnych:

- budowa trzech krytych basenów na kwotę około 54.000.000 zł,

- rozbudowa istniejących ścieżek rowerowych na kwotę 3.700.000 zł,

- budowa hal sportowych w IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych

i Ogólnokształcącym nr 2 na łączną kwotę około 20.000.000 zł,

- dokończenie rozpoczętych inwestycji w latach poprzednich tj.: budowa boisk wielofunkcyjnych w

dzielnicach, budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka.

Oprócz inwestycji sportowych i rekreacyjnych w mieście Katowice planowane są następujące

przedsięwzięcia:

- budowa Centrum Nauki w Katowicach,

- rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w szczególności południa Katowic: Park & Ride,

"Katowice na rowery", nowe środki transportu,

- budowa co najmniej 100 mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla młodych rodzin

oraz remonty kapitalne komunalnych budynków mieszkaniowych,

- ożywienie terenów poprzemysłowych.

Uwzględniając powyższą skalę zadań inwestycyjnych wynikających ze zgłoszeń mieszkańców

Katowic, rozważenie Państwa prośby będzie możliwe po ich zrealizowaniu.

3) W sprawie wykonania renowacji drzwi wewnętrznych w III Liceum Ogólnokształcącym

im. A. Mickiewicza w Katowicach - z uwagi na ograniczenia budżetowe wynikające z

uwarunkowań zewnętrznych (obniżenia się wpływów do budżetu w roku bieżącym

prognozowane dalsze spowolnienie) oraz konieczność zabezpieczenia finansowania

rozpoczętych, dużych projektów inwestycyjnych w mieście, obecnie nie jest możliwe

zabezpieczenie w budżecie miasta dodatkowych środków finansowych w celu zwiększenia

planu budżetowego ww. jednostki.

Jednocześnie wyjaśniam, że uwzględniając sytuację budżetu miasta Katowice na 2015 rok,

przyznanie środków finansowych na ww. zadania w III Liceum Ogólnokształcącym

A. Mickiewicza w Katowicach będzie możliwe do rozpatrzenia po analizie realizacji dochodów

miasta za I półrocze br., tj. w przypadku kiedy dochody miasta po I półroczu będą wyższe od

dochodów zaplanowanych na dzień 01.01.2015 r. Ponadto informuję, że wg danych otrzymanych

z III Liceum Ogólnokształcącego, koszt wykonania renowacji drzwi wewnętrznych w całym obiekcie

oszacowany został na kwotę ok. 400.000 zł.

4) W sprawie wykonania w trybie pilnym malowania korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym

im. A Mickiewicza w Katowicach - dyrektor ww. jednostki złożył wniosek o dodatkowe środki



w przedmiotowej sprawie na kwotę 550.000 zł, nie dołączając kosztorysu dotyczącego ww.

zadania remontowego. Wydział Edukacji zwrócił się z prośbą do jednostki o przedstawienie

kosztorysu jednakże do dnia dzisiejszego nie został on dostarczony do tutejszego Wydziału.

Ostateczna odpowiedź w tym przedmiocie sprawy udzielona zostanie Państwu do końca

bieżącego miesiąca po weryfikacji kosztu zadania.

5) w sprawie przekazania środków na prace konserwatorskie w budynku III Liceum

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza ze środków Miejskiego Konserwatora Zabytków

- całkowity budżet Biura Konserwatora Zabytków na rok 2015 wynosi 500.000,OOzł i

przeznaczony jest na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dz.921, rozdz. 92120, § 2720).

Każdego roku istnieją natomiast możliwości ubiegania się o pozyskanie dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane - poza budżetem Miasta Katowice - przy

zabytkach rejestrowych, których właścicielem jest Miasto Katowice z następujących dwóch źródeł

zewnętrznych:

- Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Katowicach, ul. Francuska 12,40-015 Katowice. Adres strony internetowej:

www.wkz.katowice.plldotacje.

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa, Adres strony internetowej: www.rnkidn.gov.pl/Prograrnv Ministra.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dotacji oraz dofinansowania a także terminów

naboru i rozpatrywania wniosków dostępne są na podanych powyżej stronach internetowych

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

6) W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doposażenie w niezbędne materiały

dydaktyczne klasy IB funkcjonującej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w

Katowicach oraz na systematyczne szkolenia nauczycieli pracujących z ta klasą:

- po rozpoznaniu potrzeb III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

dotyczących doposażenia tej szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne dla klasy realizującej

program Matury Międzynarodowej (IB), w kwietniu br. zostanie zwiększony plan finansowy

szkoły o kwotę 7985 zł. W celu zakupu następujących pomocy naukowych:

tzw. banków zdań (question banks) do: chemii,matematyki, ES&S(Environmental systems and

societies - środowisko naturalne i otoczenie społeczne),geografii ,fizyki, zestawu arkuszy

maturalnych z ostatniej sesji egzaminacyjnej, prenumeraty czasopism (The Economist, Harvard



Business Review), pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej, podręczników i poradników

przydatnych w pisaniu tekstów naukowych:

W 2015 roku w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na

szkolenia nauczycieli zatrudnionych w III Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza w

Katowicach, w tym uczących w klasie realizującej program Matury Międzynarodowej, zaplanowana

została kwota 26.500 zł, natomiast na podróże zagraniczne wymienionych wyżej nauczycieli

zaplanowana została kwota 30.000 zł.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1) Sz.P.Janusz Waląg - Sekretarz Miasta Katowice,

2) Sz.P. Magdalena Wieczorek - Przewodnicząca Komisji Edukacji


