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UCHWAŁA NR XVIII/184/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Sandomierz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                    
( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1.    Przyjmuje się stanowisko o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Sandomierz, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.    Zobowiązuje się Burmistrza Sandomierza do przekazania stanowiska, o którym mowa w § 1 stosownym 
instytucjom publicznym i związkom zawodowym reprezentującym pracowników oświaty. 

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Załącznik do Uchwały Nr  XVIII/184/2012 

Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 16 maja 2012 r. 

Oświata w założeniu winna być finansowana przez Państwo poprzez subwencję oświatową. Koszty 
utrzymania szkół co roku wzrastają między innymi za sprawą przepisów zrzucających coraz więcej 
obowiązków na barki samorządu. Wysokość subwencji oświatowej i wkład własny gminy dla wykonania zadań 
oświatowych przedstawia się następująco: 

 

Rok Wysokość subwencji 
oświatowej 

Wkład własny Gminy    
Miejskiej Sandomierz 

Wydatki na oświatę   
ogółem 

2009 11.993.688 zł. 11.874.308,18 zł. 23.867.996,18 zł. 
2010 14.290.385 zł.* 17.685.821,10 zł. 31.976.206,40 zł. 
2011 13.383.188 zł. ** 14.640.883,05 zł. 28.024.071,05 zł. 

* Kwota subwencji została powiększona o wysokość 0,6% rezerwy z MEN z przeznaczeniem na remont 
szkół po powodzi (wysokość subwencji na ten cel wyniosła 1.200.886 zł. ) 

**Kwota subwencji powiększona o wysokość 0,6 % rezerwy z MEN przeznaczonej na usuwanie skutków 
nawalnego deszczu ( wysokość 441.419 zł. ) 

Dużym obciążeniem finansowym dla Gminy Miejskiej Sandomierz jest wypłacanie średniego wynagrodzenia 
nauczycielom dla poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego, w myśl  zapisów  art. 30  Karty  Nauczyciela 
i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość wyrównań w latach 2009 – 2011 obrazuje poniższa 
tabelka: 

 
Rok Kwota  wyrównań 
2009 734.511,94 zł. 
2010 481.492,99 zł. 
2011 193.128,23 zł. 

Razem 1.409.133,16 zł. 
Subwencja oświatowa nie pokrywa środków przeznaczanych na płace dla nauczycieli: 

 
Rok Płace   nauczycieli 

2009 14.111.892,67 zł. 
2010 15.133.807,88 zł. 
2011 16.077.101, 77 zł. 

Razem 45.322.802, 32 zł. 
Wobec powyższych danych uzasadnione  obawy  budzi  także  projekt  nowych  stawek  wynagrodzenia  dla  

nauczycieli, z mocą  obowiązywania od 1 września 2012 roku, który zakłada średnie wynagrodzenie 
nauczyciela dyplomowanego na poziomie 5000,37 zł. brutto. Osobnym zagadnieniem bezpośrednio 
obciążającym budżet miasta są nauczycielskie urlopy dla poratowania zdrowia w całości finansowane przez 
samorząd, zamiast przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Również i te kwoty są niemałe: 

 
Rok Koszty  urlopów  dla poratowania  zdrowia Liczba  korzystających 

2009 200.232, 64 zł. 11 
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2010 229.491, 96 zł. 13 
2011 265.743, 15 zł. 14 

Razem 695.467, 75 zł. 38 
Należy zwrócić uwagę na kolejne zadanie finansowe dla Gminy Miejskiej Sandomierz, jakim jest wypłata 

stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Sandomierza. 

 
Rok Wysokość dotacji Wkład własny Gminy 

Miejskiej Sandomierz 
Wydatki  ogółem 

2009 44.924, 00 zł. 180, 00 zł. 45.104, 00 zł. 
2010 49.159, 00 zł. 20.544, 80 zł. 69.703, 80 zł. 
2011 39.552, 00 zł. 49.191, 20 zł. 88.743, 20 zł. 

Jak  wynika z powyższego zestawienia zakładane 20% udziału gminy w tym przedsięwzięciu staje  się 
z każdym   rokiem   coraz  trudniejsze  do  realizacji  ze  względu  na  konieczność respektowania ustaw. Na 
podstawie art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm. ) miesięczna wysokość stypendium szkolnego  nie  może  być  niższa  niż  80%  kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych  (  Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie 
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 129, poz. 1058 ).  Miesięczna  wysokość  
zasiłku  rodzinnego  na  dziecko w wieku  powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia wynosi obecnie 
91 zł. Po zastosowaniu 80% przelicznika na jednego uprawnionego ucznia w roku szkolnym, liczonym jako 
okres 10 miesięcy, przypada 728 zł. W bieżącym roku szkolnym 2011 / 2012 przy 130 beneficjentach programu 
stypendialnego zamieszkałych w Sandomierzu, koszt realizacji tego programu wyniesie 94.640 zł., a wkład 
własny z budżetu Sandomierza to kwota 62.861 zł. Należy również podkreślić fakt całkowitego utrzymania 
przedszkoli samorządowych przez Gminę Miejską Sandomierz oraz dotowanie przedszkoli niepublicznych. 
W subwencji  oświatowej  zawarte  są  tylko  kwoty  przewidziane  dla dzieci   uczęszczających  do  tych  
placówek,  posiadających  stosowne   orzeczenia o stanie zdrowia.  Gmina Miejska Sandomierz w całości 
partycypuje w kosztach dowozu dzieci   do  szkół, w tym   do   szkół specjalnych i specjalnych ośrodków 
edukacyjno – wychowawczych. 

Podjęcie przez Radę Miasta Sandomierza stanowiska dotyczącego stanu finansowego oświaty 
w Sandomierzu  jest   uzasadnione   troską    wobec    pogłębiającego    się   deficytu w samorządzie oraz chęcią 
podjęcia działań dla bardziej efektywnego zarządzania funduszami przeznaczonymi na realizację zadań 
oświatowych. 



Id: B6B72754-B040-43DD-B969-730CDE15D813. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

W myśl stanowiska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie 
sytuacji oświaty w gminach Województwa Świętokrzyskiego, zobligowani zostaliśmy do przyjęcia stanowiska 
o stanie oświaty w Gminie Miejskiej Sandomierz. Stanowisko to jest wezwaniem do podjęcia konkretnych 
działań zapobiegających dalszemu pogłębianiu się deficytu w oświacie samorządowej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


