WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA
z posiedzenia Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych, które odbyło się dnia 11 marca 2019 roku
- Protokół Nr 3/2019
1. Projekt uchwały nr 30/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
Komisja zaopiniowała pozytywnie.
2. Projekt uchwały nr 31/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
3. Projekt uchwały nr 32/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów,
trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczenia ich wykorzystania, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
4. Projekt uchwały nr 34/2019 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok
2020, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
5. Projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok, Komisja
zaopiniowała pozytywnie zmiany w budżecie w działach: 801 Oświata i wychowanie,
852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 Rodzina.
6. Odnośnie pisma Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków” dot. pomocy
w uzyskaniu lokalu na cele statutowe, Komisja wnosi do Burmistrza Mikołowa
o rozeznanie możliwości udostępnienia Stowarzyszeniu sal lekcyjnych w szkołach
na organizację zajęć manualnych.
7. Komisja zaproponowała wystosować apel do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
zasad finansowania oświaty. W związku z powyższym Komisja wnosi do Burmistrza
Mikołowa o przesłanie do Rady Miejskiej treści apelu w tym temacie, który został
wypracowany w Starostwie Powiatowym oraz o przygotowanie informacji dotyczącej
subwencji oświatowej z ostatnich trzech lat. (Komisja prosi o wyszczególnienie wydatków
budżetu miasta na oświatę z rozbiciem na koszty płac i dodatkowe wydatki związane
z oświatą.)
Przewodnicząca Komisji RM Nr 6
Ewelina Kukla
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