Załącznik do Uchwały Nr VIII/44/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

„Apel Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej”.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju w poczuciu odpowiedzialności za proces edukacji w
gminie oraz w trosce o właściwą realizację zadań oświatowych zwraca się do Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z apelem o zwiększenie części subwencji
oświatowej oraz sposobu jej naliczania.
Jak każdy samorząd nasza gmina jest zobligowana do zapewnienia należytej
realizacji obowiązku szkolnego. Jednak w obecnym czasie, pomimo wielkiego wysiłku i
starań zarówno władz miasta, jak również dyrekcji i całego grona pedagogicznego
kudowskich szkół, ze względu na otrzymywane niewystarczające środki finansowe zawarte
w subwencji, zadanie to jest bardzo trudne.
Na rządzie spoczywa konstytucyjny obowiązek zapewnienia samorządom środków
adekwatnych do skali powierzanych zadań. Sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza.
Subwencja oświatowa wystarcza dziś jedynie na pokrycie 70% wydatków na wynagrodzenia
w oświacie. W związku z tym wydatki gminy na cele oświatowe systematycznie rosną. Taka
sytuacja nie sprzyja a nawet zagraża utrzymaniu standardów kształcenia oraz poprawie
jakości pracy szkoły.
Przekazywanie coraz wyższych środków na cele oświatowe z budżetu gminy ogranicza
możliwości gminy do podejmowania i finansowania lokalnych projektów rozwojowych,
mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Związek Miast Polskich
w stanowisku podjętym 15 stycznia 2019 r. zwraca uwagę, że subwencja oświatowa nie
wystarcza nawet na wypłatę minimalnych składników wynagrodzenia nauczycieli. Z
wyliczeń ZMP wynika, że do każdej złotówki otrzymanej z budżetu państwa na edukację,
samorządy dokładają 0,44 zł z własnych budżetów. W 2018 r niedoszacowanie środków
finansowych otrzymywanych przez gminy, powiaty i województwa na podwyżki płac
nauczycieli oszacowano na kwotę 600 mln zł, a w roku bieżącym niedobór ten ma
przekroczyć 1 mld zł. Zasadnym jest, aby zmienione zostały wysokości przyznawanych
subwencji.
Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki edukacyjnej rządu, obarczającej gminy
kosztami zmian systemu organizacyjnego oraz płacowego w oświacie. Niedoszacowane
przez rząd subwencje nie mają odzwierciedlenia w ponoszonych przez samorządy
wydatkach na oświatę.

Apelujemy, o zwiększenie kwoty subwencji do wysokości w pełni pokrywającej koszty
wynagrodzeń nauczycieli.
Z uwagi na obecnie panujący kryzys w sektorze oświaty oraz wagę problemów z jakimi
borykają się samorządy, w tym i nasza gmina, wyrażamy nadzieję, że rząd podejmie
zdecydowane i skuteczne działania w tym zakresie.

