
Stanowisko  
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 grudnia 2011r. 

w sprawie wysokości subwencji oświatowej  
przekazywanej samorządom na realizację zadań oświatowych 

 
 Rada Miejska w Dębicy, biorąc pod uwagę obowiązek jednostki samorządu 
terytorialnego w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieŜy ustawowego prawa do nauki, 
odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oczekuje podjęcia przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej niezwłocznych i skutecznych działań w zakresie zmiany procedury 
naliczania subwencji oświatowej w taki sposób, aby przekazywane samorządom środki 
finansowe w znacznie większym stopniu zapewniły realizację zadań oświatowych gminy. 
 Otrzymywana z budŜetu państwa subwencja oświatowa nie zapewnia całkowitego 
finansowania wydatków gminy, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkół 
podstawowych i gimnazjów z tendencją do dalszego wzrostu środków własnych Gminy. 
Rzeczywiste koszty prowadzenia placówek, a w szczególności corocznie gwarantowane w 
ustawie budŜetowej  podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli, nie są w wystarczający sposób 
uwzględnione w algorytmie naliczania subwencji oświatowej. Zaistniała sytuacja powoduje 
rosnące zaangaŜowanie środków własnych gminy w celu wypełnienia obowiązku jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek 
oświatowych. 
 W okresie ostatnich lat udział subwencji oświatowej w wydatkach bieŜących na 
realizację zadań oświatowych (dotyczy wydatków subwencjonowanych) w Gminie Miasto 
Dębica przedstawiał się następująco: 
 

Rok   wydatki bieŜące (zł)  subwencja oświatowa (zł)  
 udział procentowy 

subwencji w wydatkach   

2002 21 662 079,00 17 287 961,00                                79,81     
2003 23 733 967,00 18 649 068,00                                78,58     

2005 25 276 114,00 17 692 899,00                                70,00     
2007 25 563 729,00 18 813 475,00                                73,59     

2010 32 192 697,00 23 087 876,00                                71,72     

2011 32 729 260,00 23 965 918,00                                73,22     
 
 W związku z powyŜszym naleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie znajduje odzwierciedlenia  
w rzeczywistości informacja Ministerstwa Edukacji jakoby kalkulacja subwencji oświatowej 
zapewniała kwotę wystarczającą na pełną realizację wszystkich zadań oświatowych,  
a szczególnie kosztów związanych z podwyŜkami wynagrodzeń nauczycieli. 
  

Mając na uwadze wypełnienie obowiązku spoczywającego na gminie w zakresie 
oświaty i wychowania, oczekujemy na niezwłoczne podjęcie zdecydowanych i korzystnych 
dla samorządów zmian w algorytmie naliczania subwencji oświatowej, a przede wszystkim 
uwzględnienia faktycznych kosztów związanych z gwarantowanymi prawem oświatowym 
podwyŜkami wynagrodzeń nauczycieli. 
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