
UCHWAlA NR XV.l04.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

Z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyj~cia stanowiska dotyczi\cego trudnej sytuacji w oswiacie w Gminie 

Baboszewo oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczi\cych oswiaty 

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym Dz. U 

z 2019 r poz. 506, art. 7 Konstytucji RP oraz § 9 ust. Nr XII1.81.2019 z dnia 30.10.2019 r w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo (Dz. U Woj. Maz. Poz. 14690 z dnia 10.12.2019 r.) Rada Gminy 

Baboszewo postanawia co nastElPuje : 

§1 

1. Rada Gminy z niepokojem stwierdza systematyczne pogarszanie siEl sytuacji finansowej 

samorzqdu gminnego, w zwiqzku ze zmniejszaniem przez panstwo realnych srodk6w 

przeznaczanych na oswiat~. Od wielu lat nast~puje systematyczny wzrost finansowania zadan 

edukacyjnych kosztem niezadowalajqcego zaspakajania potrzeb mieszkanc6w w innych 

dziedzinach iycia spolecznego. Gmina Baboszewo wysilkiem organizacyjnym 

i finansowym przyj~la na swoje barki i poniosla skutki wdraiania kolejnych reform. Deklarujqc 

dalsze finansowanie w rozw6j oswiaty, zwlaszcza inwestujqc w infrastruktur~ oraz poprawEl 

warunk6w uczenia i nauczania, apeluje 0 zaprzestanie przenoszenia na samorzqd 

odpowiedzialnosci za skutki finansowe podwyiek wynagrodzen nauczycieli w latach 2018-2020. 

2. Rada Gminy nie podwaia celowosci wprowadzania podwyiek plac nauczycielskich, a wr~cz 

postuluje 0 ich zwi~kszenie . Nie moie to jednak odbywac si~ kosztem samorzqdu. Dla 

rozwiqzania tej trudnej sytuacji postuluje istotne zwi~kszenie w budiecie panstwa cZElsci 

oswiatowej subwencji og61nej Na bazie wlasnych doswiadczen w zakresie realizacji inwestycji 

oswiatowych oczekuje, ie panstwo, zgodnie z art . 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

i art. 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorzqdu Terytorialnego, zapewni dost~p do funduszy na 

zadania inwestycyjne zwiqzane z oswiatq oraz sportem dzieci i mlodzieiy. 

3. W zwiqzku z wieloletnim sprowadzaniem uczestnictwa samorzqdu terytorialnego w 

sprawowaniu wladzy publicznej do roli zr6dla finansowania, Rada Gminy w pelni popiera 

stanowisko ZWiqzku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadan 

oswiatowych przez samorzqdy z dnia 7 lutego 2019 r. Apeluje zatem aby wynagrodzenia 

nauczycielskie wraz z pochodnymi wyplacane byly bezposrednio z budietu panstwa w formie 

dotacji celowej. Spelnienie powyiszych postulat6w przyczyni si~ do peine go wykonania 

obowiqzk6w Panstwa wobec samorzqd6w lokalnych i ich mieszkanc6w. Natomiast prowadzenie 

prawidlowej polityki finansowania edukacji wplynie na popraw~ jej kondycji, a co za tym idzie 

przyczyni si~ do rozwoju spolecznosci lokalnych oraz naszego kraju. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy Baboszewo do przeslania niniejszego apelu: 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 



2) Marszalkom Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) Ministrowi Edukacji Narodowej, Ministrowi Sportu i Turystyki oraz Ministrowi Finansow; 

5) Komisji Wspolnej Rz~du i Samorz~du Terytorialnego; 

6) Wojewodzie Mazowieckiemu; 

7) Mazowieckiemu Kuratorowi Oswiaty, 

§3 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia, 
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