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UCHWAŁA NR X.52.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla strajkujących nauczycieli, wystosowania apelu do Prezesa Rady 
Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w finansowaniu oświaty

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Występuje się z apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany 
w finansowaniu oświaty, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komprachcice do przesłania niniejszej uchwały 
Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Edukacji Narodowej, przedstawicielom strajkujących nauczycieli 
w Gminie Komprachcice oraz Posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Opolszczyzny.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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Załącznik do uchwały Nr X.52.2019
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Apel do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Edukacji Narodowej o zmiany w finansowaniu 
oświaty

Władze samorządowe Gminy Komprachcice wyrażają poparcie dla nauczycieli, którzy
w czasie strajku postulowali do rządu o wzrost wynagrodzeń i domagali się zapewnienia samorządom 
pieniędzy na wypłacenie podwyżek. Pensje polskich nauczycieli są jednymi z najniższych w Unii 
Europejskiej. Podzielamy pogląd, że zawód nauczyciela jest zawodem zaufania społecznego, wobec którego 
zostały nakreślone wysokie standardy etyczne, jak również wymogi dotyczące kwalifikacji oraz 
konieczność nieustannego doskonalenia zawodowego, w związku z czym osoby wykonujące tę trudną 
i potrzebną misję muszą być godnie wynagradzane.

W naszej gminie porównując rok 2018 do roku 2017 obserwujemy ponad 10 krotny wzrost wydatków  
na oświatę w stosunku do inflacji. Taki wzrost wydatków zagraża stabilności finansowej Gminy 
Komprachcice, co więcej utrzymanie tej tendencji spowoduje, iż niemożliwym stanie się uchwalenie 
budżetu na rok 2021, gdyż wydatki na oświatę będą oscylować w granicach 17 mln złotych. Taki trend to po 
części efekt reformy oświaty (likwidacja gimnazjów i utworzenie klas 7 i 8 w szkołach podstawowych), 
która nie pociągnęła za sobą zwiększenia nakładów na realizację zadań oświatowych przekazywanych 
gminom w subwencji oświatowej. Jest to również wynik zmiany administracyjnych granic gminy 
Komprachcice  jakie się dokonały w 2017 r w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 
2016 r. w sprawie  ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu 
miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016r., poz. 1134), i co się z tym wiąże, utraconej części 
dochodów gminy.

Wyrażamy nadzieję, że waga problemu, z jakim boryka się nasz samorząd i inne samorządy w całym 
kraju, spowoduje podjęcie przez rząd zdecydowanych działań mających na celu takie rozwiązania 
legislacyjne aby samorządy, szczególnie te o niezbyt dużych dochodach, mogły w pełni realizować 
wszystkie zadania własne. W związku z tym apelujemy, by rząd wziął pełną odpowiedzialność finansową za 
podjęte decyzje związane ze zmianą granic oraz reformą oświaty i zwiększył nakłady na edukację. 
Apelujemy także o zwiększenie środków przekazywanych corocznie naszej gminie na wynagrodzenia dla 
nauczycieli.

Przyłączamy się również do apelu Związku Miast Polskich wyrażonego w stanowisku
z dnia 15 stycznia 2019 r., oraz stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
finansowania zadań oświatowych przez samorządy z dnia 7 lutego 2019 r. i apelujemy aby wynagrodzenia 
nauczycielskie wraz z pochodnymi wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji 
celowej dla gmin, powiatów i województw. Tylko taki model finansowania oświaty będzie skutkował  
ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za decyzje powzięte przez administrację rządową w kwestii 
płac w sektorze oświaty.
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