
Uchwała Nr XX/134/2012
Rady Gminy Masłów

z dnia 24.04.2012 roku

w sprawie: przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Masłów

Na podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  8  ustawy z  dnia  8 marca  1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje  się  stanowisko  o  stanie  oświaty  w  gminie  Masłów  stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Masłów do przekazania stanowiska, o którym 
mowa  w  §  1.  stosownym instytucjom publicznym i  związkom zawodowym 
reprezentującym pracowników oświaty.
  

§ 3.

 Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Stanowisko
Rady Gminy Masłów

z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie sytuacji w oświacie w gminie Masłów

Planowane  w  roku  2012  wydatki  gminy  Masłów  stanowią  kwotę 
25.906.026,00 zł., z czego kwotę 3.127.932,00 zł. stanowią wydatki majątkowe. 
Zadania oświatowe planowane w roku 2012 stanowią 46% wydatków bieżących 
gminy  tj.  kwotę  10.474.473,00  zł.  Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  dla 
gminy Masłów przyjęta w projekcie budżetu na rok 2012 wynosi 6.222.352,00 
zł.  Dochody  z  subwencji  oświatowej  nie  pokrywają  wydatków oświatowych 
objętych  subwencją.  Gmina  Masłów  do  podstawowego  utrzymania  szkół 
corocznie przeznacza środki własne, choć zadania te powinny być sfinansowane 
w  ramach  subwencji  oświatowej.  W  roku  2011  gmina  Masłów  dołożyła  do 
subwencji oświatowej  kwotę  1.751.884,00 zł. a w roku 2010 -  1.470.526,00 zł. 
do podstawowego utrzymania szkół. W roku 2006 gmina przeznaczyła środki w 
wysokości  – 1.363.355,00 zł. . Dokonując wyliczenia dopłaty gminy wyłączono 
zadania  własne  gminy  takie  jak  oddziały  przedszkolne  funkcjonujące  przy 
szkołach, dowożenie dzieci do szkół i inne. Pozostawiono wyłącznie te zadania, 
których finansowanie przewidziano w subwencji oświatowej. Z analizy wynika, 
że udział środków własnych w kosztach podstawowego utrzymania szkół z roku 
na rok wzrasta. 

W okresie od 2007 roku do 2012 roku Rada Gminy Masłów czterokrotnie 
dokonywała  analizy  sieci  szkół.  W  roku  2007  –  dokonano  przekształcenia 
Szkoły  Podstawowej  w  Wiśniówce  do  stopnia  organizacyjnego  klas  0-III. 
W roku 2008 dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiśniówce. W roku 
2011  dokonano  analizy  sieci  szkół  przed  zamiarem  likwidacji  Szkoły 
Podstawowej w Masłowie Drugim. W roku 2012 analizy dokonano podejmując 
zamiar  likwidacji  Szkoły  Podstawowej  w  Masłowie  Drugim.  Wszystkie 
wymienione analizy i zmiany sieci szkół są wynikiem niedoszacowania budżetu 
gminy,  poszukiwaniem  sposobów  na  racjonalizację  sieci  szkół,  a  także 
postępującym niżem demograficznym.  

Głównym czynnikiem mającym wpływ na  koszty  utrzymania  szkół  są 
wynagrodzenia nauczycieli.  Stanowią one bowiem 80 % kosztów utrzymania 
szkoły.  W  gminie  Masłów  67  %  zatrudnionych  nauczycieli  stanowią 
nauczyciele dyplomowani  o najwyższym stopniu uposażenia.  Problemem jest 
fakt, że wynagrodzenia ustalane na poziomie kraju nie mają odzwierciedlenia w 
subwencji oświatowej przekazywanej dla gminy Masłów.

Dodatkowe  zadania  nakładane  ustawowo  na  gminę,  wychowanie 
przedszkolne, dowóz dzieci do szkół, 20% dofinansowania wszystkich dotacji 
przekazywanych  gminie  (w  tym  pomoc  materialna),  oraz  ostatnio 
wprowadzonego zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, powodują, że 



obecna sytuacja gminy jest bardzo trudna. Obciążanie budżetu gminy nowymi 
zadaniami  powoduje,  że  ograniczane  są  inne  zadania  między  innymi 
inwestycyjne służące rozwojowi gminy. 

Rada  Gminy  Masłów  przyłącza  się  do  głosu  przedstawicieli  organów 
prowadzących  placówki  oświatowe  w  województwie  świętokrzyskim 
podnoszących  problem  niedoszacowania  kosztów  realizacji  zadań  z  zakresu 
oświaty  i  nawarstwiających  się  w  związku  z  tym  problemów  zarządzania 
oświatą  w  gminach,  zwłaszcza  w  gminach  wiejskich.  Brak  zapewnienia 
wystarczających środków na zadania subwencjonowane, w tym wynagrodzenia 
będzie skutkowało pogorszeniem warunków edukacji i wpłynie niekorzystnie na 
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych w gminach wiejskich.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


