
UCHWAŁA NR XIX/136/2016
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz 
Pani Anny Zalewskiej  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w 
okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających 

rok dłużej w przedszkolach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
2016 poz. 446), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Apel Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani 
Anny Zalewskiej  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie 
przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w 
przedszkolach”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Apel, o którym mowa w §1,  przekazuje się:

1) Prezesowi Rady Ministrów;

2) Ministrowi Edukacji Narodowej;

3) Marszałkowi Sejmu RP;

4) Marszałkowi Senatu RP;

5) Posłom i Senatorom Województwa Opolskiego;

6) Wojewodzie Opolskiemu;

7) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty;

8) samorządom powiatów województwa opolskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Przewodniczącego 
Rady Gminy Lubsza

Zbigniew Skibiński
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/136/2016

Rady Gminy Lubsza

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Apel Rady Gminy Lubsza do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej  
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym 

wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w 
przedszkolach

W związku ze  zmianami w systemie oświaty, które weszły w życie na podstawi art. 1 pkt. 4 oaz pkt 5 
ustawy  z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie  ustawy o systemie  oświaty  oraz niektórych innych  ustaw ( 
Dz.U. z 2016r. poz. 35)  Rada Gminy Lubsza   popiera    Apel  Rady Miejskiej w Krapkowicach  o 
utworzenie  zasiłków wyrównawczych  w okresie przejściowym wprowadzonych  zmian w systemie 
oświaty, dla dzieci sześcioletnich pozostających  rok dłużej w przedszkolach.

Podwyższenie  wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego spowoduje problemy finansowe i organizacyjne 
w środowisku lokalnym. Mała liczba dzieci w klasach pierwszych (6-10 uczniów) w roku szkolnym 
2016/2017 przyczyni się do ponoszenia przez Gminę zwiększonych nakładów finansowych lub spowoduje 
brak klas pierwszych w niektórych szkołach. W związku z tym konieczne będzie zapewnienie dowozu i 
opieki nad dziećmi dowożonymi do szkół w innych miejscowościach. Istnieje również ryzyko utraty pracy 
przez część nauczycieli w placówkach szkolnych.

Scedowanie kosztów na samorząd spowoduje  pogorszenie  się  sytuacji w placówkach oświatowych, 
poprzez  konieczność wstrzymania  inwestycji  lub  pilnych  remontów.

Obecnie decyzją  rodziców  w  roku szkolnym 2016/2017 pozostaje w przedszkolu 71 sześciolatków, 
oznacza to, że   Gmina Lubsza otrzyma  mniejszą  subwencję oświatową  w wysokości około 612 tys. zł.

Różnica  między  subwencją  oświatową,  jaką gmina otrzymałaby  a   wysokością  otrzymywanej z 
budżetu państwa dotacji przedszkolnej wynosi około 514 tys. zł.

Utworzenie  zasiłku wyrównawczego  dla  dzieci  6 letnich  pozostających w nowym  roku szkolnym w 
przedszkolu, przywróci płynność finansową i  równowagę  funkcjonowania  placówek  oświatowych.

Rada Gminy Lubsza uważa, że  koszty związane z wprowadzeniem zmian powinny być pokryte w dużej 
mierze  z budżetu państwa w formie przejściowego zasiłku wyrównawczego.

Zasiłek  wyrównawczy, powinien zostać udzielony  w  wysokości  3908 zł na każde dziecko oraz 
wynikać z różnicy pomiędzy kwotą bazową  części oświatowej  według  finansowego standardu A 
wynoszącego w 2016r. 5278,0717 zł,  a dotacją  dla dzieci przedszkolnych, która w 2016r. wynosi 1370 zł.

Rada Gminy Lubsza  zwraca się z prośbą o przeznaczenie dla jednostek samorządu   terytorialnego  
niezbędnych środków  finansowych  na  potrzeby płynnego wprowadzenia zmian w systemie oświaty, 
poprzez  utworzenie  w okresie przejściowym zasiłków wyrównawczych w  wysokości 3908 zł.  na każde 
dziecko  sześcioletnie, które decyzją rodziców, pozostanie w przedszkolu o rok dłużej.

Środki te częściowo zniwelują utratę przez  samorząd  subwencji  oświatowej i  tym samym pozwolą 
samorządom na   właściwe finansowanie zadań oświatowych, poprzez zapewnienie jak najlepszych 
warunków kształcenia i dostępu  dzieci do edukacji.
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