Leoncin, dnia 28 slycznia 2016 roku

Pani Katarzyna Osmólska
Radna Gminy Leoncin

W.0003.1.1.2016

Odpowie& na interpelacjç radnej Pani Katarzyny Osmólskie z dnia 20.01.2016 r. oraz na
petycjç mieszkañców dotyczqcq budowy ulicy Szkolnej w Leoncinie informujç:

Budowa ulicy Szkolnej w miejscowoci Leoncin - Michalów nalezy do zadañ wiasnych
Gminy wynikajcych z ustawy o samorzqdzie gminnym oraz znajduje sic w wieloletnim
planie finansowych budzetu gminy.
Jednoczenie informuj ç:
1.

W roku 2015 zostat zatwierdzony podziaf terenów pod wydzielanie drogi w miejscowoci
Michafów gmina Leoncin zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Michatów gmina Leoncin i zostafy sporzqdzone akty notarialne w sprawiq wykupu
terenOw.

2.

Zostafy sporzdzone mapy do celów projektowanych w celu

opracowania projekt

budowlanego. W chwili obecnej wykonywane sq prace projektowe tj. kompletny projekt
budowlano - wykonawczy wraz z uzgodnieniami, opiniami I decyzjami pn. Budowa ulicy
Szkolnej w miejscowoci Leoncin ". Przewidywany termin zakoriczenia opracowania
30 czerwca 2016 roku.
3.

Zostat ztozony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu ,, Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych" w ramach poddziafania ,, Wsparcie inwestycji zwiqzanych z tworzeniem,
ulepszenie lub rozbudowq wszystkich rodzajów matej infrastruktury, w tym inwestycje w
energiq odnawialnq I w oszczQdzanie energii" objtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Celem zto±enia przedmiotowego zadania a dofinasowanie jest
poprawa bezpieczeñstwa dojazdu do Zespotu Szkót w Leoncinie oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej

4.

Planowany catkowity koszt przedmiotowej inwestycji wynosi okoto 2 178 302,99 zt.

W odpowiedzi na ,,Zorganizowanie kilkugodzinnego pobytu dzieci, w placówkach
owiatowych na terenie gminy Leoncin, w okresie wakacyjnym i zimowym" uprzejmie
informujç, co nastçpuje:
Ferie zimowe i wakacje, to okres na który Karta Nauczyciela wyznacza dia nauczycieli dni
urlopu wypoczynkowego (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Oznacza to, ze dyrektor szkoly
nie mote zazqdaá od nauczycieli pracy np. w celu prowadzenia zajçó dia uczniów, ktOrzy
nigdzie nie wyjechali w ferie czy wakacje. Za takq pracç nauczycielom przysluguje osobne
wynagrodzenie.
Dyrektor szkoly mote zobowiqzaá nauczyciela do pracy w okresie ferii zimowych, j ednak
prawo to ogranicza sic do realizowania nastçpujqcych zadañ:
• przeprowadzenia egzaminów,
• prac zwiqzanych z zakoñczeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem do
rozpoczçcia nowego roku szkolnego,
• opracowanie szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu
zawodowym w okrelonej formie.
Czynnoci wynikajqce z realizacji tych zadañ nie mogq przekroczyC siedmiu dni (art.64 ust. 2
Karta Nauczyciela) i dotyczy to zarówno ferii zimowych , j i wakacji - nie mozna zatem
zaplanowaé dia nauczycieli siedmiodniowej pracy w czasie ferii zimowych, a nastçpnie w
wakacje.
W wielu poiskich szkolach w okresie ferii i wakacji organizowane sq zajçcia dia uczniów,
którzy nie wyjechali oraz którymi nie ma sic kto zajqá. Nie sq one obowiqzkowe dia uczniów,
podobnie dia nauczycieli, którym dyrektor szkoly nie mote zleció ich prowadzenie, poniewaZ
nie wpisujq sic w katalog zadañ na które wskazuje Karta Nauczyciela w art.64 ust. 2.
Pedagodzy wykorzystujqc urlop WypOCZynkOWy nauczyciela mogq zgodzié sic na dodatkowe
zajçcia, ale naleZy wyplaciá im z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie. JeZeli dyrektor
szkoly nie dysponuje grodkami przyznanymi na ten cel przez organ prowadzqcy - nauczyciele
majq prawo odmówiá wykonywania zadañ innych, wskazuje Karta Nauczyciela.
Jak wskazuj e powyzsze na dodatkowe zaj çcia w czasie ferii zimowych i w czasie wakacj i
potrzebne sq dodatkowe grodki. W bud2ecie gminy przyjçtym przez Radc Gminy na 2016 rok
Wójt Gminy takich grodk6w nie posiada. Procedurç uchwalania budzetu znajq i w niej
uczestniczq radni gminy, w szczegolnoci czlonkowie Komisji Budzetowej.
NaleZy tak2e dodaá, Ze w czasie najbliZszych ferii zimowych szkolom zapewniono autokar
szkolny na zaplanowanie przez szkoly wyjazdy na wycieczki. W przerwy wiqteczne, zgodnie

z zapisami Karty Nauczyciela, dyrektorzy szkól organizujq dyury nauczycieli dia uczniów,
których rodzice deklarujq ich udzial w organizowanych zajçciach.

Powy2szq odpowie& proszç potraktowaé jako udzielenie odpowiedzi na interpelacjç i
petycje.

Z wyrazami

Adam Miroslit'S' Krawczak
Wójt Gminly Leoncin

Do wiadomoci:
1 .Przewodniczcy Rady Gminy Leoncin
Pan Stanislaw Kielbasiñski

