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ILE GMINA SIEWIERZ DOKŁADA DO OŚWIATY?

Ile Gmina Siewierz dokłada do oświaty?
Gmina Siewierz to samorząd, który zdecydowanie sprzyja rozwojowi oświaty. Placówki, dla których jesteśmy
organem prowadzącym są nowoczesne, kompleksowo wyposażone oraz na bieżąco modernizowane. Uczniowie
naszych szkół objęci są programami motywacyjnymi i stypendialnymi. Zapewnienie właściwego poziomu
edukacji dzieci i młodzieży wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych z budżetu samorządu. Środki
otrzymywane od państwa na realizację zadań oświatowych nie wystarczają nawet na wypłatę wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

Wydatki na oświatę i źródła ich finansowania
Na koszty funkcjonowania oświaty składają się między innymi: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników
obsługi i administracji, utrzymanie oraz wyposażenie budynków, zapewnienie edukacji przedszkolnej czy dowóz
uczniów do szkół.

Na realizację części zadań oświatowych samorząd otrzymuje subwencję z budżetu państwa. Kwota subwencji
oświatowej kalkulowana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, między innymi na podstawie liczby
uczniów czy etatów nauczycieli. Subwencja dla naszej gminy nigdy nie była przekazywana w wystarczającej
wysokości. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych pokrywają niewiele ponad
połowę wydatków, które nasz samorząd faktycznie przeznacza na ten cel.

W roku 2018 gmina Siewierz otrzymała subwencję z budżetu państwa w wysokości 11 282 994 zł z
przeznaczeniem na oświatę, podczas gdy koszty jej funkcjonowania wyniosły 20 555 300,21 zł. Środki
otrzymane od państwa nie wystarczyłyby nawet na wypłatę wynagrodzeń, do których samorząd musiał dopłacić
ponad 4 mln zł.

Pomimo wzrostu liczby uczniów w szkołach podstawowych w stosunku do roku poprzedniego oraz przy
znacznym wzroście zadań pozaszkolnych, dla gminy Siewierz na rok 2019 skalkulowano subwencję oświatową
jedynie o 1,8% (204.494 zł) wyższą niż w roku minionym. Wydatki oświatowe na rok 2019 zaplanowano
natomiast w wysokości 25 740 830 zł. Jest to kwota o ponad 25% wyższa (o 5 185 529, 79 zł) niż w roku 2018.

Przy planowaniu budżetu pod kątem wydatków oświatowych uwzględniono między innymi rządowe podwyżki
pensji nauczycieli, które są realizowane w okresie od marca 2018 do września 2019 roku.
Sieć placówek oświatowych w gminie Siewierz stanowią publiczne szkoły i przedszkola, ale nie tylko.
Samorząd zobowiązany jest bowiem również do dofinansowywania działalności niepublicznego przedszkola,
którego siedziba mieści się na terenie Siewierza. W 2018 roku przekazano na ten cel aż 1 749 972,44 zł.
Dofinansowanie oświaty odbywa się zatem kosztem innych ważnych lokalnych zadań. Warto przy tym
przypomnieć, że w minionym roku 31% całego budżetu gminy Siewierz stanowiły wydatki oświatowe.
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