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Warminski, 11 marca 2014 r.

S P R A W O  Z D A N I E
z działalności Miejskiego Zespołu Ekonomiczrro-Administacyjnego

Szkoł i Przedszkoli w 2013r.

Podstawowy zakes obstuei ekonomicano-administracyinei

a. Bezpośredni (pełna obsfuga ekonomicao-admiństracyjna):
1' Szkoła Podstawowa Nr l im. M. Kopernika;
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. l. Krasickiego;
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II;
4. Gimnazja Nr l;
5 Gimnazjum Nr 2;
5. Hala Spońowo-Widowiskowa;
6. Miejska Biblioteka Pedagogiczna;
b. Pośredni (koordynacją sprawozdawczość, organizacja)
1. Przedszkole Publiczrre: Nr 5 ,,Piąteczka''

l. obstuea administracyjna. finansowo-ksiegowa. gospodarowanie cześcią mienia komunalneeo
oraz orowadzenie sprawozdawczości statvstvcmej i finansowej szkół podstawowych.
gimnazjów. Miejskiej Bib|ioteki Pedagoeicznej. Ha|i Sportowo.Widowiskowej;

Stan organizacyj ny MZEASiP
1. Zatrudnienie ogółem - l l osób (10,75 etafu) w tym:

Pracownicy administracyjni - 7 osób (6'75 etafu)
Pracownicy obsfugi - 4 osoby (wtym 3 osoby wHali Sportowo-Widowiskowej)

Zarówno obsługa administacyjną finansowo - księgowa jak i gospodarowanie częścią
mienia komunalnego odbywało się na bieĘco zgodnie z wynogami przepisów prawa
i procedurami regulujących poszczególne czynności i rodzaje spraw.

Na mocy UchwĄ Rady Miejskiej w Lidzbarku warmińskim dnta 27 marca 2013 r.
Nr oR.BR.0007.28.20l3.EK w sprawie załoizerua i prowadzenia Miejskiej Biblioteki
Pedagogicznej oraz nadania jej statutu oraz umowy Nr KE. I I 0/201 3A,IW zawartej I 7 lipca 201 3 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Samorządem Miasta Lidzbark
Warmiński Gmina Miejska Lidzbark Warmńska przejęła od Warminsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filię w Lidzbarku Warmińskim. W chwili obecnej
zatrudnionych jest tźIm 3 pracowników (2 pracowników pedagogicanych w pdnym
wymiarze godzin -l etatl35 h i l pracownik niepedagogiczrry). Placówka mieści się obecnie
w pomieszczeniach wynajmowarrych od Zespofu Szkoł i Placówek oświatowych (l40 m2).

20l3 roku plowadzony był hannonogram korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej przy
ul. Polnej. Dzięki włŃciwemu planowaniu zzjęciaposzczególnych sekcji sportowych odbywĄ się
w sposób zapewniający pełne i efekrywne wykorzystanie obiektu. Sekcje korzystające z ha|i
to między innymi piłka nożną siatkówka, tenis stotowy' lekka atletyka i sport szkolny' Ponadto
umożliwiono korzystanie z hali grupie niepełnosprawnych osób bęĄcych podopiecznymi
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku warrnińskim. Dokonywano biezących napraw'
remontów oraz ńezbędnych przeglądów instalacji i systemów zapewniając tym samym racjonalne
ibezpieczne fuŃcjonowanie obiektu. W pazdzierniku 20l3r. na podstawie Decyzji starosty
lidzbarskiego z dnia I7 września 2013 r. wykonano wycinki drzew gatunku topola kanadyjska
rosnących w sąsiedŹwie hali sportowej i miasteczka ruchu drogowego. Powodem wycinki był Ą
stan zdlowotny druew, zagroŻenie dla ludzi mieńa. Poza tym korzeńe drzew uszkadzĄ
nawierzchnię asfaltową miasteczka ruchu drogowego.



Poz Rozdział Plan Wykonanie %

I l0l0l - szkoty podstawowe 5.994-6n,- 5.873. r08,97 97,97

2 10104 - predszkola r.609.966,- r.572.628,21 97,68

3 . l0l l0 - gimuja 3.732.86t, 3.65'1 402,37 97,98

4. l0l l3 - dowożęnie ucaiów 116.121,- t13.736,57 07 oś

5 . l0l l4 - MZEASiP 49 r .060,- 4E7.211,33 99,22

6. l0I46 - doksaalcmic nauczycieli 48.738,- 43.4'.75,79 89,20

7 10147 - Miejska Bibliotcka Pcdagogima 78-86r,- 76.102,33 96,s0

8 . |0l95 . óau dziala'lność 240.5 I 8,- 239.969,38 99,'17

9. l540l - świetlicc t'70.219,- 16',1-992,26 98,69

10. 85415 - stypendia 428.931, 372.935,86 E6,95

u 92ó0l - Hala Soon - Wid 2',16.548,- 271.2'78,77 98,09
RAZEM 13. I 88.434,- t2.875.841,84 96,36

2. Planowanie i realizacja budzefu oświatv (gimnazjów. szkoł podstawowych. Miejskiej
Biblioteki Pedagoeicmej oraz przedszkoli):

Wykonanie bułŻetu placówek oświatowych oraz MZEASiP w 20l3r.

JakzpowyŻszego wynika wykonanie budżetu wyniosło blisko 100%.
Pozycja 6 (realizacja - 89,20%) odnosi się do realizacji art.70a ustawy z dnia26 sĘcznia l982r.
Kańa nauczyciela i dotyczy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich
szkół. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane są wydatki dotyczące dopłat
do czesnego, opłat za kursy zewnętrzne, opłaty za szko|enia członków rad pedagogiczrrych
w szkołach, wydatki ntiąz'arc ze zwTotem kosztów przejazdów na sfudią kursy, szkolenia
zewnętrzne.
Nie zrealizowanie w pełni zaplanowanych środków w tej pozycji wynikło z odmowy realizacji
szkoleń (przez zewnębl zlre instytucje szkolące) zaplanowanych przez przedszko|ą szkoĘ
i placówki oświatowe oraz małej ilości wniosków nauczycieli o refundację czesnego.
PozyĄa l0 (stypendia - 86'95%) dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczrriów
oraz stypendium Burmistrza Lidzbarka Warminskiego.
Nie pełna rea|izacja planu wynika z przeszacowania wysokości dotacji przemaczonej na pomoc
o charakterze socjalnym w stosunku do realnych potrueb. Ze wzgllędll na wysoką dotację
przekazu|ą przez wojewodę Warminsko - Mazurskiego komisja pruynająca stypendia szkolne
przyznawała uczniom maksymalne kwoty wynikające z regulaminu udzielania pomocy mateńalnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkĄch na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Pomimo
tego nie wykorzystano całej kwoty.

3. Prowadzenie spraw osobowvch i płacowych nauczvcieli i dwektorów szkół. prowadzenie
spraw socja|nych emervtów i rencistów szkół i olacówek oświatowych prowadzonvch przez
Gmine Miejską Lidzbark Warmiński:

Do końca sieĘnia 20|3 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Lidzbark Warmiński łącznie pracowało |37 nauczycieli (|23,22 etatów przeliczeniowych),
w tym: l02 (96'4ó) dyplomowanych, 22 (17,23) mianowanych, 12 (8,96) konfoaktowych' 1 (0'57)
stażystów.
W sieęniu 2013 r. z 4 nauczycielami rozltięano stosunek pracy i wypłacono 5 odplaw na|rąc^ą



sumę 66 793,35 il (l osoba otrzymała sześciomiesięcana odprawę zoiązaną z romńqzaniem
stosunku pracy wynikającą z art.20 Ka|1y Nauczyciela oraz trzymiesięcan4 odprawę zl'ięaną
z przejściem na emeryturę - art. 87 Karty Nauczycie|a). Ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej pozyskano na ten cel 65 000 zł.

od wrześńa 2013 r. w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Lidzbark Warminski łącznie pracuje 136 nauczycieli (|22,|9 etatów prue|iczeniowycht)
w Ęm: 102 dyplomowanych (96,34 et. przel.), 2l mianowanych (ló et. przel.), 11 kontraktowych
(8'63 et' przel') oraz2 stałstów (I'22 et. prze|.).

Stopień awansu zawodowego zrnieniło 8 nauczycieli, w tym 5 uzyskało stopień nauczyciela
dyplomowanego i 3 stopień nauczyciela mianowanego.

*etat przeliczeniowy wylicza się jako iloraz sumy przydzielonych tygodniowo nauczycielom godzin oraz tygodniowego
obowiqzkowego wymiaru godzin wynikającego z art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela

4. Prowadzenie kasy zapomogowo - poąvczkowej pracowników oświat.y szkół i placówek
oświatowvch prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmński

w 2013 r' udzielono |33 poĄczekmłączrrą kwotę 785 300 zł..
od dnia 03 września 201.3 r.poĄczklprTyańwana są w następujący sposób:

a) wkłady do 300 zł' _ poĘczka2 000 il,
b) wkłady od 301 zł do 600 zł - poĘczka3 000 il,
c) wkłady od 601 z}' do 900 zł - pozyczka 4 000 zł',
d) wkłady od901 zł do l 600 zl-poĘczka5 000 zł,
e) wkłady od l ó01 zł do l 900 zł'_poĄczka 6 000 zł,
f) wkłady powyżej 1900 d_poĘczka 8 000 zł.

Jednocześnie wydfuŹono okres spłaty poĄczek do 30 rat.

5. Prowadzenie spraw zwiąZanych z dofinansowaniem Bracodawcom kosztów nauki zawodu
młodocian}'ch oracowników:

W 2013 roku z dofinansowania kosfów kształcenia młodocianych pracowników skorzystało 15
pracodawców zatrudniających 19 młodocianych pracowników' Przyrczenie do wykonywania
okeślonej pracy zrealizował jeden uczeń w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Naukę
zawodu aealizowało l 8 uczrriów w następujących zawodach:

a) elektryk-losobą
b) murarz-1osobą
c) sprzedawca-8osób,
d) mechanik pojazdów samochodowych - 3 osoby,
e) stolaŻ-losoba,
f) Ęzjer-3osoby,
g) ślusarz-losoba.

ogółem dofinansowanie kosfów kształceńa młodocianych pracowników w 20|3 roku wyniosło
122 9,70,22 zł. (5 588 zł pvylczerue do wykonywania okeślonej pracy i ll7 382,22 ń navka
zawodu).

6. obsługa pomocy mateńalnej o charakterze socjalnym dla uczriów zamieszk4vch na terenie
Miasta Lidzbark Warmiński :

w 2013 roku stypendia szkolne otrzymało 3 14 uczniów na łączrrą kwoĘ 3|5 509 7ł.
Ze względu na wysoką dotację komisja przyzrrawała maksymalne kwoĘ stypendium, tj.: prry
miesięczrrym dochodzie na jednego członka rodziny:



a) do l50 zł - stypendium w wysokości 2|2 zl miesięcmie,
b) od l51 zł do 300 zł - stypendium w wysokościl59 ż miesięczrrie,
c) od 30 l zł do 456 ż - stypendium w wysokościl 06 zł miesięczrrie.

Kwota dotacji otrzymana decyzjami Wojewody Warminsko-Mazurskiego na ,,Dofinansowanie
Narodowego Programu Stypendialnego'' - pomoc materialną dla uczrriów o charaliterze socjalnym
w Gminie Miejskiej Lidzbmk wanninski wyniosła 295 361 7].. Kwota dotacji uzrrana
zawykorzystaną i rozliczoną w 2013 r. wyniosła 252 407,20 natomiast udział Gminy Miejskiej
Lidzbark Warminski wyniósł 63 10l'80 zł.

7. Wwrawka szkolna

w 2013 roku z programu,,Wyprawka szkolna'' skorzystało 169 uczrriów z lidzbarskich szkół na
ogólną kwotę 4,I 826'86 zł. Wśród uczrriów niepehrosprawn}ch z dofinansowania do podręczników
i pomocy dydaktycmych skorzystało 9 uczrriów: l uczeń szkĘ podstawowej z klas I-III, 3
uczrriów szkĄ podstawowej z klas rV-vI' 3 uczrriów z gimnazjum oraz2ucnliów z technikum.
Liczba uczniów z lidzbarskich szkoł objętych progrźrmem,,Wyprawka szkolna'' w 2013 r.

Grupa

Liczba ucmiów
rozpoc4mających

naukę w roku
szkolnym
20t3/20t4

Liczba ucaniów,
kózy ots-zymali
dofinansowanie
na podstawie

kryteńum
dochodowego

Liczba ucaniów,
którzy otrzymali
dofinansowanie
poza Ęnerium
dochodowym

(5"Ą

ogółem liczba
ucaniów, kórzy

skoŹystali
z programu

w klasach I szkoty
nodstawowei 150 43 J 46

w klasach II szkĄ
nodsfawowei 154 /.) 29

w klasach III szkĄ
oodstawowei

144 22 2'7

w klasach V szkoły
nodstawowei 153 19 8 27

w klasach II zasadniczej
sz}ołv zawodowei )U 2 0 2

w klasach II liceów
i techników

222 26 J f9

ogółem 813 131 ,a 160

8. Prowadzenie ewidencji szkoł i placówek ńepubliczrrych (od 15 oazdziemika 2013 r.):

od 15 pazdziemika 2013 r. Miejski Zespoł Ekonomiczrro Administracyjny Szkół iPrzedszkoli
w Lidzbarku Warmińskim (dokumentację pr7śkazarn protokołem pruekazaria) prowadzi ewidencję
szkół i placówek niepublicznych (na podstawie arL.82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty ewidencję
szkół i placówek niepublicmych prowa&i jednostka samorządu terytońalnego obowiqzana
do prowadzenia odpowiedniego typu publicanych szkoł i placówek).
20 listopada 2013 r' do powyższej ewidencji pod numerem ośw.430.6.20l3 wpisano Przedszkole
Niepubliczne ,,Akademia Uśmiechu''. Miejscem prowadzenia działalności, która rozpocznie się
1 września 2014 r. będzie lokal przy ul. Mazurskiej 2 w Lidzbarku Warminskim.
23 grudnia 2013 r. Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmńskiego wykreślono z ewidencji
Niepublicme Gimnazjum w Lidzbarku Warmńskim wpisane do ewidencji pod numerem
oR'4320 5/09. Powodem wykeślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński było niepodjęcie działalności pnez szkołę w terminie



wskazanym w zgłoszeniu z powodu braku naboru (alt. 83 ust. l pkt l ustawy o systemie oświaty
przewiduje, iż wpis do ewidencji podlega wykeśleniu w przypadku niepodjęcia działalności przez
szkołę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji).

9. Przvgotowanie projektów uchwał Radv Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim i zarządzeń
Burmistrza Lidzbarka Warmińskieeo dotvczącvch soraw oświatowych:

o Uchwała nr oR.BR.0007.26.20|3.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z dnia
27 marca 20|3 r. w sprawie zmiany uchwĄ w sprawie uchwa|enia Statutu Miejskiego
Zespofu Ekonomicmo-Adminisnacyjnego Szkoł i Przedszkoli w Lidzbarku Warminskim'

. Uchwała nr OR'BR.0007.27'20|3.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
27 marca2073 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 5 w Lidzbarku Warmińskim.

o Uchwała nr oR.BR.0007,28.20L3,EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warminskim z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie założenlai prowadzeńa Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
oraz nadania jej statutu.

. Uchwała nr OR'BR.0007.4I.2013.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
24 kwietnia 20|3 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego do
zawarcia porozumieńa z Powiatem Lidzbarskim.

. Uchwała nr oR.BR.0007.76.20I3.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia
28 sierpnia 2013 r. w ęrawie zrniany uchwĄ w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia
publicmego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Miejską Lidzbark
Warmiński.

o Zarządzeue nr SE.0050.9.20I3'MG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia l8 stycmia
201.3 r' w sprawie ustalenia kwoty róznicy miedzy wydatkami poniesionymi
na wynagrodzenie nauczycieli w2012r. ailoczynem średniej liczby etatów nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego orźV średnich wynagrodzeń nauczycieli.

. Zarządzeńe nr SE.0050.28'2013.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego zdria2I małca
2013 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli lidzbarskich
szkół'

. Załządzerue nr SE'0050.43.2013.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia
18 kwietnia 2013 r' w sprawie ustalenia organlzacji szkół i przedszkoli wroku szkolnym
2013t20r4.

C Zarządzenie nr SE.0050.55.20I3.MG Burmistrza Lidzbarka Wannińskiego z drua
l8czerwca 20|3 r, w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

. Zarządzente nr SE.0050.66.20l3'wG Burmisrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 30 lipca
20l.3 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

. Zarządzeue nr SE.0050.67.20l3.wG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 30 lipca
2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontrak1owego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

. Zatządzenie nr SE.0050.80'2013.wG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 8 sierpńa
2013 r. w splawie usta|enia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej
ucmiom na zakup podręcmików.

. ZarzTdzenie nr SE.0050.81.2013.WC Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 8 sierpnia
2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyreklora
Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Waminskim.

C ZarzĄdzerue nr SE'0050.82.20l3.wG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia E sierpnia
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie w Gimnazjum Nr l w Lidzbarku
Warmińskim dziennika lekcyjnego wyłączrrie w formie elektronicznej.



Zarządzenie nr SE.0050'83.2013'wG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia 8 sierpnia
20|3 r, w sprawie wyrazeńa zgody na Plowadzenie w Gimnazjum Nr 2 w Lidzbarku
warminskim dziennika lekcyjnego wyłączrrie w formie eleknonicznej.
Zarządzerue nr SE.0050.99.20|3.LK Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia
26 września 2013 r. w sprawie przyatania Stypendium Burmistrza Lidzbarka
Warminskiego.
Zarządzeńe nr SE.0050.l04.20|3.ElP Burmistrza Lidzbarka Warmńskiego z dnta
10pażdziemika 2013 r. w sprawie prryatanianagród Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zarządzenie nr SE.0050.I05.20I3.EJP Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia
1 l pazdziemika 2013 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia j ej zadań
i trybu pracy.
Zarządzenie nr SE.0050.118.2ol3.MG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia
13 listopada 2073 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontralr1owego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego'
ZarzĄdzeńe nr SE.0050.l26.20l3'MG Burmistrza Lidzbarka Warminskiego z dnia
2 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu przyntawanta środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gmtnę Miejską Lidzbark Warmiński.

l0. Prowadzenie Systemu Informacii oświatowej z zakresu fi:nkcjonowania iednostki sarnorządu
teĘvtońalnego jaka jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński:

Wykonano sprawozdanie w Systemie Informacji oświatowej wykazując stan na 3l marca 2013r.,
na l0 września 2013r. i na 3l września 20l3r..
Dokonano również weryfikacji liczby uczniów oraz |iczby etatów nauczycieli wykazanych
w Systemie Informacji oświatowej. Zweryfikowane arkusze odesłano w styczniu 20l4r.
do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

11. WYkonvwanie (z upoważnienia) zadań oświatowvch przvpisanych orqanowi prowadzacemu
w ustawie o systemie oświaty i ustawie - Karta Nauczyciela:

Jednorazowy dodatek uzupehiający
Zgodrue z art' 30a ustawy z dnla 26 stycmia 1982 r' KarĘ Nauczycie|ą do 20 stycznia kerŹdego
roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytońalnego przeprowadza ana|izę
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń przewidzianych w art. 30 ust. ustawy
(nauczycie| satzysta-100%, kontraktowy.lll.ń, mianowany-144%, dyplomowany-l845 kwoty
bazowej okeślanej w ustawie budzetowej) oraz średniorocznej strŃfury zatudnienia nauczycieii
na poszczególnych stopńach awansu zawodowego. w 2013 r. wypłacono nauczycielom
kontraktowym, mianowanym i dyplomowanym lidzbarskich szkół jednorazowy dodatek
uzupełniający za20I2 rok w wysokości23| 326,7| z].

Kwota różnicy w poszczególnych grupach wyniosła:
nauczyciel kontraktowy: . 12 655,94 zł (693,74 zł średnio najednego nauczyciela),
nauczyciel mianowany: - 39 443'93 zł (1 6|8,66 zł średnio najednego nauczyciela),
nauczycieldyplomowany: -l79226,84zł(|9|8,26złśrednionajednegonauczyciela).
Kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego za20l2 rok wyniosła 276 o57,|2 zł brutto
(23| 326'7| zł + 39 ?|0,23 ZUs + 5 020,l8 FP)



12. Realizacja wniosku o uz,.r'lskarrie środków zewnętzrvch (Ministerstwo Sporfu i TruvsWki)l

w 2o|3 r. zakończono realizaĄę projektu pn. ,,Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas IJII szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński''. Projekt realizowany był w okesie od 2 sĘcznia 2012 t. do
28 czerwca2013 r. Wsparciem w ramach projektu objętych było 472 ucaiów (2|2 dziewcząt. i260
cbłopców). Projekt był wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Ernopejskiego
Funduszu Społecznego. Na jego rea|izację pozyskano środki w wysokości 21078|'60 zlt,
wydatkowano 209 598,95 zł' pozostałą kwotę zwrócono zgodnie z umową.
Ucmiowie uczestniczyli w naŚępujących zajęciach:

- dla dzieci ze specyficzrrymi tudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym talcie zagrożonych

ryzykiem dysleksji,
- dla dzieci z tudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedycznych dla dzieci zzabvrzeniamirozwoju mowy,
- socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzteci z zaburzeniami komunikacji

społecznej,
- gimnasĘki korekcyjnej dla dzieci z wadami postalvy
- rozw.ijających zainteresowarria ucmiów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym

uwzg|ędnieniem nauk matematyczrro-przyrodniczych oraz rozwijających zainteresowania
mvzyc7lle, komputerowe i spońowe.

W paździemiku 20L3 r. zostałazłożorra wstępna deklaracja przysĘlieńa do programu,,Multispoń''
w 2014 roku. Gmina Miejska otrzymała pozyĘwną akceptację na dwie ztlfzech zgłoszonych grup.

Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem programu na poziomie wojewódzkim.

13. Gospodarowanie funduszem mieszkaniowvm w 2013 roku

w 2013 f. Komisja Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego przy MZEASiP przyznała
poĄcil<s:

o remont mieszkania-29
. remont domu - 8
o wykup mieszkania - 1
Ląc7xie zZakładowego Funduszu Mieszkaniowego zostało wypłaconych 38 poĘczek na kwotę
459 000'00 zł.
Dane szczegółowe:
bilans otwarcia 2013 r. _220 674,91 zł
środki przekazane - 38247,00 zI'
wypłacone poĘczJd - 459 000'00 zł
poĄcz.k't spłacone w 2013 r. _476 5|0'76 zł
pożyczK do spłaceńa na dzień 31 grudnia 2013 r. - 696 823,75 zł
stan Funduszu Mieszkaniowego na końec 20l3 r. .306 436,42 zł


