
UCHWAŁA Nr  IX/69/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  1 sierpnia   2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania zadań oświatowych przez  
samorząd

                 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) oraz § 12 ust. 3  Statutu Miasta Rawa 
Mazowiecka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVII/327/18 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Rawa Mazowiecka
( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r., poz. 5630) Rada Miasta 
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyjmuje stanowisko w sprawie finansowania 
zadań oświatowych przez jednostki  samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały.

 § 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 
przekazania niniejszej uchwały Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka celem publikacji 
oraz przesłania  Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Edukacji Narodowej oraz Ministrowi 
Finansów. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka 

Grażyna Dębska



Stanowisko
Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w sprawie finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Rada  Miasta  Rawa Mazowiecka  stwierdza,  że  obecny  system finansowania  zadań
oświatowych przez samorząd wyczerpał się. Otrzymywana przez Miasto Rawa Mazowiecka
subwencja oświatowa, w następstwie wieloletniego niedoszacowania, pozostaje obecnie bez
związku z rzeczywistymi nakładami samorządu na zadania oświatowe.  

Oświatowa  subwencja  powinna  wystarczyć  na  sfinansowanie  nauczycielskich
wynagrodzeń oraz na inne bieżące koszty prowadzenia szkół.  W rzeczywistości jej wysokość
jest niewystarczająca nawet na pensje nauczycielskie. W roku 2018 samorząd miasta Rawa
Mazowiecka dołożył do funkcjonowania oświaty 6 507 541,15 zł.  W roku 2019 samorząd
miejski  przeznaczył   z  środków  własnych   dodatkowo  8.044.940,00  zł,   nie  wliczając
planowanej na wrzesień   podwyżki płac. 

Minister  Edukacji  prowadzi  ze  środowiskiem  nauczycielskim  negocjacje  płacowe
zapowiadając,  słusznie,  ich  podwyższenie.  Przyjęta   nowelizacja  Karty  nauczyciela
wprowadza 9,6% podwyżki wynagrodzeń od września 2019 roku, min.  300 zł dodatku za
wychowawstwo, 1000 zł dodatku socjalnego „ na start” dla stażystów i skraca ścieżkę awansu
zawodowego. Nauczyciele zarabiają za mało, powinni zarabiać więcej, ale załatwienie tego
problemu powinno być sfinansowane środkami  z budżetu państwa.

 Brak oszacowania skutków finansowych przyjętych w ustawie rozwiązań i obawa, że
ciężar  sfinansowania  zmian spadnie  na jednostki  samorządu terytorialnego  powoduje ,  że
jedynym  racjonalnym  rozwiązaniem  jest  przyjęcie  obowiązku  wypłat  wynagrodzeń
nauczycielskich  bezpośrednio  przez  budżet  państwa.  Zasada,  ustalający  wysokość
wynagrodzeń jest jednocześnie ich płatnikiem wyeliminuje wszystkie pojawiające się w tej
sprawie  wątpliwości  i  uczyni  przejrzystym  system  finansowania  nauczycielskich
wynagrodzeń,  będzie  też  zgodna  z  wyrażanymi  przez  nauczycielskie  związki  zawodowe
postulatami. 

Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka  popiera  stanowiska  Związku  Gmin  Wiejskich
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Związku  Miast  Polskich  w  sprawie  finansowania  zadań
oświatowych i zgadza się z ich treścią. Czas najwyższy, aby wobec wzrostu gospodarczego i
zwiększonych dochodów Państwa zwiększyć nakłady na edukację, w przeciwnym wypadku
staniemy przed paraliżem budżetów lokalnych samorządów.

 




