APEL NR 1/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie wystąpienia 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 (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz 994 z późn. zm.) w związku z §32 lit. c załącznika nr 1 do Uchwały nr XII/276/2015
z dnia 29 września 2015 r. Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz.
z 2015 r., poz. 5139 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
postanawia:
§ 1. Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie
subwencji oświatowej, zgodnie z treścią określoną w załączniku do niniejszego apelu.
§ 2. Wykonanie apelu powierzyć Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
mgr Katarzyna Syryjczyk-Słomska
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Załącznik do apelu Nr 1/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 marca 2019 r.
APEL
Rada Miejska Mikołowa zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej o zmianę zasad finansowania oświaty. Subwencja oświatowa jest
niewspółmierna do nałożonych na samorządy zadań, nie pokrywa nawet w całości kosztów
związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.
Co roku miasto Mikołów dokłada do realizacji zadań oświatowych znaczne środki finansowe.
W roku 2018 była to kwota 30.500.000,00 zł. Subwencja oświatowa pokryła jedynie 50,5%
wszystkich wydatków bieżących, przeznaczonych przez naszą gminę na oświatę.
W przypadku wynagrodzeń i pochodnych subwencja pokryła 75% kosztów z tym związanych.
Ponadto gmina ponosi wydatki związane z utrzymaniem bazy oświatowej i wszelkimi
inwestycjami. Na przestrzeni trzech ostatnich lat sytuacja przedstawia się następująco:
2016 rok:
– wydatki bieżące na oświatę 53.527.374,01 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 41.581.635,59 zł),
- wysokość subwencji oświatowej 27.746.789,00 zł;
2017 rok:
– wydatki bieżące
42.607.137,87 zł)

na

oświatę

57.365.976,27 zł

(w

tym

wynagrodzenia

i pochodne

(w

tym

wynagrodzenia

i pochodne

- wysokość subwencji oświatowej 29.420.172,00 zł;
2018 rok:
– wydatki bieżące
46.329.965,43 zł)

na

oświatę

61.741.366,85 zł

- wysokość subwencji oświatowej 31.221.531,00 zł.
Apelujemy, aby w systemie finansowania oświaty uwzględnione zostały rzeczywiste koszty
funkcjonowania edukacji. Oczekujemy również zapewnienia odpowiedniego finansowania
nowych zadań oświatowych.
Ostatnia reforma edukacji, która z założenia miała być bezkosztowa dla samorządów,
pokazała, że środki przekazane z budżetu państwa na dostosowanie placówek szkolnych były
niewspółmierne do realnych nakładów finansowych poniesionych przez samorządy. Dwa lata
temu problem ten dotknął gminy. W tym roku z problemem mierzą się powiaty, które
przygotowują placówki do przyjęcia podwójnego rocznika absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych.
Nie zgadzamy się również, aby podwyżką płac zostały obarczone samorządy. Popierając
stanowisko Związku Miast Polskich z 15 stycznia 2019 roku, uważamy, że należy zmienić
zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli, tak aby wypłacane były bezpośrednio
z budżetu państwa, w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Dlatego zwracamy się z powyższym apelem o zwiększenie subwencji tak, by mogła zapewnić
pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie. Umożliwi to samorządom zapewnienie
lepszego rozwoju edukacji jako jednego z najważniejszych aspektów życia publicznego.
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