
UCHWAŁA XVI/128/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia  
zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla 

dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 
2016 poz. 446) w związku z § 12 pkt 4 Statutu Gminy Olszanka, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Olszanka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013r. poz. 1439; z 2014r. poz.709) Rada 
Gminy Olszanka, uchwala co następuje:

§ 1. Popiera się ideę zawartą w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotycząca utworzenia 
zasiłków  wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla 
dzieci sześcioletnich pozostających o rok dłużej w przedszkolach określonego uchwałą Nr XIV/186/2016 
Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016r.

§ 2. Uchwałę 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

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 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2016r. poz. 35) , podwyższenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego
spowoduje problemy finansowe i organizacyjne. Mała liczba dzieci w klasach pierwszych (7-8
uczniów) oraz brak klasy pierwszej w PSP Przylesie w roku szkolnym 2016/2017 przyczyni się do
ponoszenia przez gminę zwiększonych nakładów finansowych. Scedowanie kosztów na samorząd
spowoduje pogorszenie się sytuacji w placówkach oświatowych, poprzez konieczność wstrzymania
inwestycji lub pilnych remontów.

Obecnie decyzją rodziców w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje w przedszkolu 42 sześciolatków,
oznacza to, że Gmina Olszanka otrzyma mniejszą subwencję oświatową w wysokości około
357 187 zł.

Różnica między subwencją oświatową, jaką gmina otrzymałaby, a wysokością otrzymanej z
budżetu państwa dotacji przedszkolnej wynosi około 299 687 zł.

Poniżej przedstawiam wyliczenia z podziałem na szkoły podstawowe.

PZSP Przylesie
10 dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017 pozostanie w przedszkolu.
Dotacja przedszkolna jaką gmina otrzyma na dzieci pozostające w przedszkolu to kwota 13 700,00
zł.
Subwencja jaką gmina otrzymałaby gdyby dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2016/2017 przedstawiają poniższe wyliczenia:

10 uczniów x 5278,0717 (standard A podziału subwencji) x 1,1176156803 (wskaźnik korygujący
Di) = 58 988,60 zł
+ waga P1 (uczniowie SP wieś do 5 tys.m.) 10 x 0,4(p1)x5898,86 = 23 595,44 zł
+ waga P3 (SP do 70 uczniów) 10x0,018 (p3)x5898,86 = 10 617,95 zł
+ waga P35 (uczniowie klas I i II) 10x0,045 (p35)x5898,86 = 2 654,49 zł
+waga P48( zadania pozaszkolne) 10x0,001(p45)x5898,86 = 58,99 zł

= 74 679,57 zł
Różnica między subwencją oświatową jaką gmina otrzymałaby, a wysokością otrzymanej z
budżetu Państwa dotacji przedszkolnej w przypadku PZSP Przylesie wynosi ok.:
74679,57 zł – 13 700,00 = 60 979,57 zł

PZSP Olszanka
12 dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017 pozostanie w przedszkolu.
Dotacja przedszkolna jaką gmina otrzyma na dzieci pozostające w przedszkolu to kwota 16 400,00
zł
Subwencja jaką gmina otrzymałaby gdyby dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2016/2017 przedstawiają poniższe wyliczenia:
12 uczniów x 5278,0717 (standard A podziału subwencji) x 1,1176156803 (wskaźnik korygujący
Di) = 70 786,32 zł
+ waga P1 (uczniowie SP wieś do 5 tys.m.) 12 x 0,4(p1)x5898,86 = 28 314,53 zł
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+ waga P35 (uczniowie klas I i II) 12x0,045 (p35)x5898,86 = 3 185,38 zł
+waga P48( zadania pozaszkolne) 12x0,001(p45)x5898,86 = 70,79 zł

= 102 357,02 zł
Różnica między subwencją oświatową jaką gmina otrzymałaby a wysokością otrzymanej z budżetu
Państwa dotacji przedszkolnej w przypadku PZSP Olszanka wynosi ok.:
102 357,02 zł – 16 400,00 = 85 957,02 zł

PZSP Jankowice Wielkie
11 dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017 pozostanie w przedszkolu.
Dotacja przedszkolna jaką gmina otrzyma na dzieci pozostające w przedszkolu to kwota 15 070,00
zł.
Subwencja jaką gmina otrzymałaby gdyby dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2016/2017 przedstawiają poniższe wyliczenia:
11 uczniów x 5278,0717 (standard A podziału subwencji) x 1,1176156803 (wskaźnik korygujący
Di) = 64 887,46 zł
+ waga P1 (uczniowie SP wieś do 5 tys.m.)11 x 0,4(p1)x5898,86 = 25 954,98 zł
+ waga P35 (uczniowie klas I i II) 11x0,045 (p35)x5898,86 = 2 919,94 zł
+waga P48( zadania pozaszkolne)11x0,001(p45)x5898,86 = 64,89 zł

= 93 827,27 zł
Różnica między subwencją oświatową jaką gmina otrzymałaby, a wysokością otrzymanej z
budżetu Państwa dotacji przedszkolnej w przypadku PZSP Jankowice Wielkie wynosi ok.:
93 827,27 zł – 15 070,00 = 78 757,27 zł

PSP Michałów
9 dzieci sześcioletnich w roku szkolnym 2016/2017 pozostanie w przedszkolu.
Dotacja przedszkolna jaką gmina otrzyma na dzieci pozostające w przedszkolu to kwota 12 330,00
zł.
SSubwencja jaką gmina otrzymałaby gdyby dzieci rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w roku
szkolnym 2016/2017 przedstawiają poniższe wyliczenia:
9 uczniów x 5278,0717 (standard A podziału subwencji) x 1,1176156803 (wskaźnik korygujący
Di) = 53 089,74 zł
+ waga P1 (uczniowie SP wieś do 5 tys.m.) 9 x 0,4(p1)x5898,86 = 21 235,90 zł
+ waga P3 (SP do 70 uczniów) 9x0,018 (p3)x5898,86 = 9 556,15 zł
+ waga P35 (uczniowie klas I i II) 9x0,045 (p35)x5898,86 = 2 389,04 zł
+waga P48( zadania pozaszkolne) 4x0,001(p45)x5898,86 = 53,09 zł

= 86 323,92 zł
Różnica między subwencją oświatową jaką gmina otrzymałaby a wysokością otrzymane z budżetu
Państwa dotacją przedszkolną w przypadku SP Michałów wynosi ok.:
86 323,92 zł – 12 330,00 zł = 73 993,92 zł

Utworzenie zasiłku wyrównawczego dla dzieci 6 letnich pozostających w nowym roku szkolnym w
przedszkolu, przywróciłoby płynność finansową i równowagę funkcjonowania placówek
oświatowych.
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