UCHWAŁA NR 46(V)19
RADY GMINY PORAJ
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w związku z §3 załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Poraj – Uchwała Nr 3(II)18
Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poraj (Dz. U.
Woj. Śląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., poz. 7851)
Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:
§ 1. Zaapelować do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej.
§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj
Sylwester Sawicki
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Załącznik do uchwały
Nr 46(V)19
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2019 r.
APEL

do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej
Realizacja zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego jest trudnym
i odpowiedzialnym zadaniem ze względu na rolę, jaką proces edukacji pełni w rozwoju społeczeństw
lokalnych. Samorządy są zobowiązane do zapewnienia właściwej realizacji obowiązku szkolnego na
ich terenie. W obecnym czasie przy wzrastających wciąż wydatkach na edukację jest to zadanie coraz
trudniejsze. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na realizację zadań
oświatowych, Rada Gminy Poraj zwraca się z apelem o uwzględnienie postulatów środowisk
samorządowych kierowanych do Ministra Edukacji Narodowej.
W roku 2018 w Gminie Poraj na subwencjonowane zadania oświatowe wydano 11.554.962,92 mln
zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły 9.603.379,32 zł, co stanowi 83 % tej kwoty. Część
oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 wyniosła 8.532.488,00 zł. Powyższe wskazuje, że Gmina
dołożyła do realizacji subwencjonowanych zadań oświatowych około 26 % nie licząc zadań
niesubwencjonowanych, w tym: zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat
w kwocie 2.450.355,55 zł, kosztów ponoszonych na świetlice, dowozów w kwocie 672.460,79 oraz
zadań inwestycyjnych w zakresie bazy oświatowej.
Gmina Poraj dba również o dzieci od najmłodszych lat, wychodząc naprzeciw matkom, aby mogły
szybko pójść do pracy. Na naszym terenie prowadzimy dwa żłobki gminne, na które ponosimy
wydatki w kwocie 457.663,13 zł. Zapotrzebowanie na miejsca dla dzieci do lat 3 jest jeszcze większe
niż ilość miejsc, które posiadamy w żłobkach.
Wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej kwota przypadająca na szkoły
i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Poraj (8.532.488,00 zł w 2018 r.) nie wystarcza
nawet na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników
zatrudnionych w tych szkołach i placówkach. Podjęte próby racjonalizowania wydatków w tym
zakresie niewiele poprawią sytuację w związku z siecią szkół oraz ciągłym wzrostem zadań
oświatowych. Subwencja oświatowa jest niewspółmierna do nałożonych na samorząd zadań
edukacyjnych. Wysokość nakładów nie sprzyja utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym
poprawie jakości pracy szkoły. Dodatkowo, nie została zrealizowana zapowiedź MEN o zwiększeniu
subwencji oświatowej na rzecz małych szkół, które w przypadku gmin wiejskich stanowią istotną
część rynku oświatowego.
Z podobnymi problemami spotyka się większość gmin w Polsce. Niezależnie od konieczności
realizowania obligatoryjnych zadań nałożonych ustawami, m.in. zadań oświatowych, Gmina Poraj,
jak każdy inny samorząd zobowiązana jest poprawiać poziom i jakość życia mieszkańców.
Wzrastający udział dochodów własnych Gminy w finansowaniu wydatków bieżących związanych
z realizacją subwencjonowanych zadań oświatowych ogranicza możliwości finansowania lokalnych
działań rozwojowych mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.
Należy zwrócić uwagę, że subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłatę minimalnych
składników wynagrodzenia nauczycieli. Tym bardziej podwyżką płac nauczycieli nie mogą zostać
obciążone jednostki samorządu terytorialnego. W świetle takiej sytuacji, zasadnym jest, aby
zmienione zostały zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli poprzez wypłacanie ich
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bezpośrednio z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dlatego zwracamy się z apelem o zwiększenie subwencji tak, aby mogła ona przynajmniej zapewnić
pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Zwiększenie subwencji umożliwi samorządom
zapewnienie lepszego rozwoju edukacji jako jednego z najważniejszych aspektów życia publicznego.
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