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Odpowiedź na petycję z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie oddziałów sportowych w roku szkolnym
2020/21.

W odpowiedzi na Państwa petycję, zgadzam się z tezami, że sport jest najlepszą płaszczyzną
do realizacji wielu celów wychowawczych, profilaktycznych i dydaktycznych. Sport jest dziedziną
uniwersalną pozwalającą ukształtować wiele korzystnych cech charakteru, uczy odpowiedzialności,
akceptacji porażek i budowania motywacji do podnoszenia umiejętności. Wiele
przedsięwzięć realizowanych w naszym mieście dotyczyło nakładów na sport i rekreację jak
np. budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, modernizacja boisk
przy Szkole Podstawowej nr 4, budowa stadionu lekkoatletycznego na ul. Moniuszki, budowa Miejskiej
Bazy Sportów Wodnych, systematyczne zwiększanie środków na dofinansowanie działalności klubów
sportowych.

Baza sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 również przeszła modernizację oraz w najbliższych
latach doczeka się budowy nowoczesnego kompleksu sportowego, którego proces projektowania
dobiegł końca. Podobnie jak w przypadku SP nr 3 I SP nr 4 został złożony wniosek o dofinasowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sport jest dla mnie jednym z priorytetów i z wielkim żalem muszę Państwa zawiadomić
o konieczności podtrzymania decyzji dotyczącej nieprowadzenia rekrutacji do klasy 1. sportowej oraz
braku kontynuacji szkolenia w klasie 4. ze względu na:

— bardzo trudną sytuację finansową oświaty wynikającą z gwałtownie rosnących kosztów utrzymania
szkół i przedszkoli, koszty znacznie przekraczają dochody gminy na oświatę — w 2020 r. „luka
oświatowa” wyniesie około 20 000 000 zł (całkowity budżet miasta na 2020 r. to 159 919 297 zł),
poniżej wykres przedstawiający dynamikę wzrostu wydatków na oświatę:
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S.D wydatki

— niekorzystne zmiany w dochodach miasta wynikające z epidemii — utrata dochodów z podatków
np. w kwietniu br. wpłynęło o 1,27 mIn mniej z tytułu udziału Gminy Miejskiej Giżycko w podatku
PIT w porównaniu do kwietnia 2019 r., spadły również dochody ze względu na zastosowane ulgi
podatkowe dla giżyckich przedsiębiorców, poniżej wykres obrazujący skalę zjawiska:

Wykres utrata udziału w PIT

PIT
zł3 500 000,00

zł3 000 000,00

zł2 500 000,00

zł2 000 000,00

złi 500 000,00

złi 000 000,00

zł500 000,00

zł-OO

zł(500 000,00)

zł(1 000 000,00)

zł)1 500 000,00)
IV 2020 różnica



— utworzenie oddziałów sportowych na poziomie klasy 1. i 4. byłoby dla gminy zobowiązaniem
do wydatkowania znacznych środków finansowych przez cały etap edukacyjny (odpowiednio
kl. 1-3 i 4-8), co w obecnej bardzo trudnej sytuacji finansowej jest niewskazane,

— tenis stołowy i gimnastyka nie są wymienione jako dyscypliny wiodące w Programie Rozwoju
Sportu Gminy Miejskiej Giżycko.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informuję, że organ prowadzący szkołę może
zwiększyć po 3 godziny wychowania fizycznego w dwóch klasach 4 (w tym dotychczasowy oddział
sportowy). Taka decyzja już została podjęta w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na r. szk.
2020/21.

W przyszłości, w przypadku poprawy sytuacji finansowej gminy związanej z kosztami utrzymania
oświaty, będzie można powrócić do utworzenia większej liczby oddziałów sportowych w giżyckich
szkołach.

Do wiadomości:

- Biuro Rady Miejskiej w Giżycku,
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