
UCHWAŁA NR V/84/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o zwiększenie subwencji oświatowej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w zw. z § 19 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta 

Mysłowice (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 poz. 2611 z późn.zm.)

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala:

§ 1. Zaapelować do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie 

subwencji oświatowej. 

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

II Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Mysłowice

Edward Lasok
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Załącznik do Uchwały V/84/19
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 stycznia 2019 r.

APEL

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 Miasta Mysłowice zwraca się z apelem o uwzględnienie postulatów środowisk

samorządowych kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W roku 2018 wydano w mieście Mysłowice na zadania oświatowe 106 423 547,02 zł. Wynagrodzenia

i pochodne wyniosły 89 295 46,83 zł, co stanowi 83,91 % tej kwoty. Subwencja na rok 2018 wyniosła

62 880 885 zł. 

Powyższe zestawienie wykazuje, że co roku Miasto dokłada do realizacji zadań oświatowych

ok. 45 %, nie licząc zadań własnych, czyli prowadzenia przedszkoli oraz inwestycji w zakresie bazy

oświatowej. Subwencja nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń

i pochodnych. Podjęte próby racjonalizowania wydatków w tym zakresie niewiele poprawiają sytuację

w związku ze specyficzną siecią szkół wymuszoną rozproszeniem Dzielnic Miasta oraz ciągłym

wzrostem zadań oświatowych. Subwencja oświatowa jest niewspółmierna do nałożonych zadań

edukacyjnych. Wysokość nakładów nie sprzyja utrzymaniu standardów kształcenia, a tym samym

poprawie jakości pracy szkoły. Z podobnymi problemami spotyka się większość gmin w Polsce. 

Związek Miast Polskich w stanowisku podjętym 15 stycznia 2019 r. zwraca 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 nauczyciel poprzez wypłacanie ich bezpośrednio z budżetu państwa, w formie

dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dlatego zwracamy się z apelem o zwiększenie subwencji tak, by 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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