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oraz likwidacji gimnazj6w, bo 0 tego de facto sprowadza si~ "wygaszanie" tego typu 

szk6t, wymaga wyasygnowania dodatkowych srodk6w niezb~dnych by dostosowae 

plac6wki do wymog6w nowego modelu ksztatcenia. 

Przedstawiciele Rzqdu RP, w tym takie Pani Minister, wielokrotnie zapowiadali 

podczas publicznych wystqpien, ie ta reforma nie obciqiy budiet6w samorzqd6w, 

ie b~dzie dla nas bezkosztowa . Z przykrosciq stwierdzam, ie publiczne deklaracje nijak 

si~ majq do rzeczywistosci. t6di jest gotowa do przyj~cia uczni6w do klas VII 

w szkotach podstawowych, niemato jui na ten cel wydata, a z rzqdu dostata 80 tys. zt. 

Aby nie bye gotostownym wyjasni~, jakie wydatki i na jakie cele poniosta 

jui t6di. I tak : 

Aby zapewnie uczniom szk6t podstawowych odpowiednie warunki do nauki 

w 5 plac6wkach niezb~dna byta adaptacja dodatkowych pomieszczen na sale lekcyjne 

co kosztowato 418 tys. zt. Na remonty w znacznie mniejszej skali, kt6re byty konieczne 

w 13 szkotach podstawowych oraz 2 Zespotach Szk6t Specjalnych wydalismy z budietu 

miasta kolejne 148735 zt. 

Dla 73 podstaw6wek a takie dla : 2 Zespot6w Szk6t Ponadgimnazjalnych, 

3 Zespot6w Szk6t Specjalnych, 2 Specjalnych Osrodk6w Szkolno-Wychowawczych 

oraz Mtodzieiowego Osrodka Wychowawczego konieczne by to kupienie mebli 

szkolnych, tablic oraz szaf na pomoce naukowe co kosztowato 1114354 zt. 

Na doposaienie pracowni fizycznych, chemicznych i biologicznych w niezb~dne 

pomoce dyda ktyczne w 63 szkotach podstawowych, 2 Zespotach Szk6t 
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Ponadgimnazjalnych oraz Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym wydalismy 

nast~pne 992 811 zt. 

Decyzjq rzqdu cofni~to r6wniei obowiqzek szkolny dla 6-latk6w co zmusito 

t6dzki samorzqd do kolejnych nieplanowanych wydatk6w, aby zapewnic dzieciom 

w wieku 3 - 6 lat miejsca w plac6wkach samorzqdowych. 

W 11 przedszkolach konieczne by to zaadaptowanie nowych pomieszczen, 

aby utworzyc w nich dodatkowe oddziaty co kosztowato 695500 zt, na drobne 

naprawy w jednej plac6wce wydalismy 700 zt. Dla 24 przedszkoli musielismy kupic 

wyposaienie sal dla maluch6w co pochton~to kwot~ 324605 zt, a kolejne 62 695 zt 

przeznaczylismy na zakup niezb~dnych pomocy dydaktycznych, zabawek, ksiqiek, gier. 

tqcznie na - bezkosztowq wedtug rzqdu RP - reform~ edukacji t6dzki samorzqd 

wydat z wtasnego budietu jui 3757 400 zt. A to nie koniec, poniewai przed nami 

jeszcze wyptata odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz pracownik6w administracji 

i obstugi. Wnioskowalismy do Ministerstwa Edukacji 0 zwrot koszt6w doposaienia 

nowej szkoty podstawowej w wysokosci 463 300 zt, a otrzymalismy 80 000 zt. 

Reasumujqc, prosz~ Paniq Minister 0 zwrot poniesionych przez t6dzki 

samorzqd wydatk6w w wysokosci 3 757400 zt, kt6re byty niezb~dne, aby przystosowac 
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