
UCHWAŁA NR XIII/99/2016
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
w przedmiocie utworzenia w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla gmin w okresie 

przejściowym w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich 
pozostających rok dłużej w przedszkolach

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.  z 2015 roku 
poz. 1515 z późn. zm./, § 16 Regulaminu Rady Gminy Rudniki stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr 
II/4/02 Rady Gminy Rudniki z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Rudniki, Rada Gminy 
Rudniki uchwala:

§ 1. 

Uchwala się apel do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie utworzenia w 
budżecie państwa zasiłków wyrównawczych dla gmin w okresie przejściowym  w związku z wprowadzonymi 
zmianami w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XIII/99/2016

Rady Gminy Rudniki

z dnia 18 marca 2016 roku

Prezes Rady Ministrów

Pani Beata Szydło

Minister Edukacji Narodowej

Pani Anna Zalewska

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 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 
z 2016 roku poz. 35/ Rada Gminy Rudniki apeluje o utworzenie w budżecie państwa zasiłków wyrównawczych 
w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok 
dłużej w przedszkolach.

Zmiana w systemie oświaty polegająca na podwyższeniu wieku szkolnego spowoduje problemy finansowe i 
organizacyjne w środowisku lokalnym.

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

Scedowanie tych kosztów na gminę spowoduje pogrążenie się gminach struktur oświatowych
w problemach finansowych, co odbije się koniecznością wstrzymania inwestycji lub innych remontów w 
placówkach oświatowych.

Skutki konieczności finansowania wprowadzonych przez rząd zmian dotknęłyby niestety dzieci.

W Gminie Rudniki większość rodziców zadeklarowało o pozostawieniu dziecka w przedszkolu, co 
spowoduje, że może zabraknąć miejsc dla dzieci 3-letnich, a w konsekwencji spowoduje, że samorząd będzie 
zmuszony do utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. W Gminie Rudniki tylko dwoje rodziców 
na 65 dzieci 6-letnich wyraziło wolę, aby ich dzieci uczęszczały do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ze 
względu na to, że klasy pierwsze będą mało liczne, zmuszeni jesteśmy do łączenia oddziałów.

Z powyższego wyliczenia wynika, że pozostaje 63 dzieci, których rodzice nie wyrazili woli, aby ich dzieci 
poszły do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Z analizy urodzeń dzieci wynika, że zabraknie miejsc w 
przedszkolu dla dzieci 3-letnich. W obecnej bazie szkolno-przedszkolnej gmina nie jest
w stanie utworzyć dodatkowe oddziały.

Z liczby 65 dzieci 6-letnich 63 dzieci pozostaje w przedszkolach, co oznacza, że Gmina Rudniki otrzyma 
mniejszą subwencję , wynikającą z następującego wyliczenia:

63  x ok. 4.000 zł = ok. 253.000 zł

Spiętrzenie roczników 2010 i 2013 w jednym roku przedszkolnym nie dotyczy tylko naszej gminy lecz 
wszystkich gmin w Polsce.

Utworzenie zasiłków wyrównawczych przywróci płynność i równowagę funkcjonowania systemu oświaty w 
okresie przejściowym.
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