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z dnia  19 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia 
zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci 

sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Popiera się ideę zawartą w Apelu Rady Miejskiej  w Krapkowicach dotyczącą utworzenia zasiłków 
wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich 
pozostających rok dłużej w przedszkolach, określonego uchwałą Nr XIV/186/2016 Rady Miejskiej w 
Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w systemie oświaty, które weszły w życie na podstawie art. 1 pkt 4 oraz pkt 5
ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 r., poz. 35), Rada Miejska w Krapkowicach wystąpiła z apelem o utworzenie zasiłków
wyrównawczych w okresie przejściowym, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty,
dotyczących pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolach.

Zmiana w systemie oświaty polegająca na podwyższeniu wieku obowiązku szkolnego spowoduje problemy
finansowe i organizacyjne w środowisku lokalnym. Rada Miejska w Krapkowicach uważa, że koszty
związane z wprowadzeniem zmian powinny być pokryte wyłącznie z budżetu państwa w formie
przejściowego zasiłku wyrównawczego. Scedowanie tych kosztów na samorządy spowoduje pogrążenie się
gminnych struktur oświatowych w problemach finansowych, co odbije się koniecznością wstrzymania
inwestycji lub pilnych remontów w placówkach oświatowych. Skutki konieczności finansowania przez
samorządy wprowadzonych przez rząd zmian dotknęłyby niestety dzieci.

Zasiłek wyrównawczy, który jest przedmiotem niniejszego apelu, powinien zostać udzielony w wysokości
3908 zł na każde dziecko i być równy różnicy pomiędzy subwencją oświatową dla dzieci szkolnych
wynoszącą w 2016 r. 5278 zł (finansowy standard A na 1 ucznia przeliczeniowego), a dotacją dla dzieci
przedszkolnych, która w 2016 r. wynosi 1370 zł.

Zmiana systemu oświaty, która dała rodzicom dzieci sześcioletnich możliwość pozostawienia ich rok dłużej w
przedszkolu, spowoduje utratę prognozowanej wysokości subwencji oświatowej na 2017 rok.

W Gminie Łubniany edukację przedszkolną będzie kontynuowało 59 dzieci 6-letnich. Jeżeli taka liczba dzieci
nie pójdzie do szkoły, lecz pozostanie w przedszkolu, będzie to dla Gminy Łubniany oznaczać mniejszą
subwencję oświatową o kwotę około 230.000,00 zł.

Z informacji otrzymanych od dyrektorów szkół w roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzyć 3 odziały
klas pierwszych: PSP Jełowa 7 dzieci, PSP Łubniany 14, PSP Luboszyce 7 dzieci, PSP Brynica 0 dzieci,
związku z tym koszty realizacji zadań oświatowych będą w tej sytuacji dużo wyższe od otrzymanej subwencji
oświatowej. W związku z tym popieramy Apel Rady Miejskiej w Krapkowicach.
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