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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz § 41 ust. 4 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Namysłowie Nr X/89/03 z dnia 30 października 2003 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/306/09
z 29 października 2009 r., Uchwałą Nr XI/119/11 z 29 grudnia 2011 r., Uchwałą Nr XV/188/12
z 6 września 2012 r., Uchwałą Nr XXVII/355/14 z 12 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 55/VII/15
z 2 kwietnia 2015 r. oraz uchwalą Nr 169/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r., Rada Miejska w Namysłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie
oświaty, dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Apel 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 gminnym z obszaru województwa opolskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny

Id: D4364AC8-8947-437F-9B47-3246D7554FA3. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2016 r.
Apel Rady Miejskiej w Namysłowie do Prezesa Rady Ministrów oraz 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 podstawie art. 1 pkt 4 oraz pkt 5
ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2016, poz. 35), Rada Miejska w Namysłowie apeluje o utworzenie 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 obowiązku szkolnego spowoduje
problemy finansowe i organizacyjne w środowisku lokalnym. Rada Miejska w Namysłowie uważa, że
koszty związane z wprowadzeniem zmian powinny być pokryte wyłącznie z budżetu państwa w formie
przejściowego zasiłku wyrównawczego. Scedowanie tych kosztów na samorządy spowoduje pogrążenie
się gminnych struktur oświatowych w problemach finansowych, co odbije się koniecznością wstrzymania
inwestycji lub pilnych remontów w placówkach oświatowych. Skutki konieczności finansowania przez
samorządy wprowadzonych przez rząd zmian dotknęłyby niestety dzieci.
Zasiłek wyrównawczy, który jest przedmiotem niniejszego apelu powinien zostać udzielony
w wysokości 3992 zł na każde dziecko i być równy różnicy pomiędzy subwencją oświatową dla dzieci
szkolnych wynoszącą w 2016 r. 5362 zł a dotacją dla dzieci przedszkolnych, która w 2016 r. wynosi
1370 zł.
W 2015 roku stworzyliśmy w gminie Namysłów bardzo dobre warunki opieki przedszkolnej,
przyjmując nie tylko 4-, 5-, 6-latki, ale także 3-latki i 2,5-latki. Zmiany dotyczące 6-latków spowodują
zmniejszenie liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci najmłodszych. Zmiana systemu oświaty, która
dała rodzicom sześcioletnich dzieci możliwość pozostawienia ich rok dłużej w przedszkolu,
spowodowała utratę prognozowanej wysokości subwencji oświatowej, a jednocześnie konieczność
utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych. Wysokość dotacji na pozostające w przedszkolu
sześciolatki nie pozwala na zachowanie płynności finansowej przedszkola, zważywszy na fakt, że
dodatkowo
w przedszkolach zabraknie miejsc dla trzylatków. Widząc jednak potrzebę stworzenia możliwości objęcia
wychowaniem przedszkolnym dzieci 3 letnich, Gmina Namysłów podjęła decyzję o utworzeniu 5 nowych
oddziałów, w tym 3 oddziałów zamiejscowych w budynkach szkół, co pociąga za sobą wyłożenie
znacznych środków finansowych, na które gmina nie była przygotowana. Fakt ten burzy zachowanie
płynności finansowej Gminy Namysłów.
Spiętrzenie roczników 2010 i 2013 w jednym roku przedszkolnym nie dotyczy tylko naszej gminy lecz
wszystkich gmin w Polsce. Jednakże na przykładzie gminy Namysłów wskazujemy, że w roku 2013
urodzonych zostało 239 dzieci, które 1 września br. będą czekać na wolne miejsca w przedszkolach,
podczas gdy 240 dzieci 6 letnich (ur. 2010 r.) pozostają w przedszkolach. Jeżeli taka liczba dzieci nie
pójdzie do szkoły, lecz pozostanie w przedszkolu, będzie to dla Gminy Namysłów oznaczać mniejsza
subwencję oświatową o kwotę 958.080 zł.
Bez względu na to, jak będą przebiegać zapisy sześciolatków do szkół, utworzenie zasiłków
wyrównawczych dla dzieci, których rodzice zdecydują się pozostawić rok dłużej w przedszkolu,
przywróci płynność i równowagę funkcjonowania systemu oświaty w okresie przejściowym.
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Zwracamy się zatem z prośbą o przeznaczenia dla jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych
środków finansowych na potrzeby płynnego wprowadzenia zmian w systemie oświaty, poprzez
utworzenie zasiłków wyrównawczych w wysokości 3.992 zł na każde dziecko w Polsce, które suwerenną
decyzją rodziców, pozostanie w przedszkolu rok dłużej. Właściwe finansowanie zadań oświatowych
pozwoli zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia i dostęp dzieci do dobrej edukacji.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie na podstawie art. 1 pkt 4
oraz pkt 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2016, poz. 35), dotyczącymi pozostawienia dzieci sześcioletnich rok dłużej
w przedszkolach, wnioskuje się o poparcie, przez Radę Miejską w Namysłowie, apelu do Prezesa Rady
Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie zasiłków wyrównawczych w okresie
przejściowych wprowadzonych zmian w systemie oświaty.
Projektodawca: Burmistrz
JL/JL
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