STANOWISKO
RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU
z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie podjęcia działań przez Burmistrza Bisztynka prowadzących do likwidacji
Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
Na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Gminy i Miasta Bisztynek, przyjętego uchwałą Nr
II/11/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz.
5617) oraz § 20 Regulaminu Rady Miejskiej w Bisztynku będącego załącznikiem Nr 5 do
Uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Bisztynek (Dz. Urz. Województwa WarmińskoMazurskiego z 2018 r., poz. 5617)
Rada Miejska w Bisztynku ustala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Bisztynku przyjmuje następujące stanowisko:
14 listopada 2019 r. Burmistrz Bisztynka przedłożył Radzie Miejskiej w Bisztynku i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Realizacja
budżetu na 2020r. wymagała będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także
ograniczenia wydatków bieżących oraz ograniczenia wydatków inwestycyjnych.
W przypadku Gminy Bisztynek, dochody własne maleją, jednocześnie, w kolejnych latach,
znacznie rośnie płaca minimalna, która bezpośrednio wpływa na wzrost wydatków bieżących
bez zapewnienia adekwatnych dochodów bieżących.
Każde zwiększenie wydatków bieżących, bez zapewnienia dochodów powoduje „kurczenie
się” nadwyżki operacyjnej, co w konsekwencji zagraża spełnieniu przez Gminę Bisztynek
wymogów art. 243 i 242 ustawy o finansach publicznych.
Na terenie Gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (wszystkie samorządowe), które
charakteryzuje przede wszystkim mała liczebność.
Na dzień 12.12.2019r. istnieje następująca liczba oddziałów oraz faktyczna liczba uczniów w
klasach od I do VIII:
Nazwa Szkoły

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

Liczebność
oddziałów
od-do

Szkoła Podstawowa w Bisztynku

15

262

od 12 do 24

Szkoła Podstawowa w Grzędzie

8

41

od 2 do 11

Szkoła Podstawowa w Sątopach

8

105

od 5 do 20

Wydatki na oświatę przekraczają subwencję o następujący % w poszczególnych latach:
w roku 2014 i 2015 ok. 42 % , w roku 2016 ok. 45% , w 2017r.- 51%, w 2018r. – 50 %, przy
przewidywanym wykonaniu za 2019r. – 60%, a planowane na 2020 rok prawie 83 %,. Z uwagi

na systematyczne oraz zatrważające tempo wzrostu wydatków bieżących na oświatę w
stosunku do otrzymywanej subwencji, należy podjąć zdecydowane kroki w celu ograniczenie
wydatków bieżących.
W naszej ocenie, w zakresie realizacji zadań oświatowych, wiele samorządów Warmii i Mazur
znajduje się w podobnej sytuacji. Ze względu na wykluczenie samorządom możliwości
dokonywania reorganizacji sieci szkół, w budżecie państwa winny być zabezpieczone
adekwatne środki, uwzględniające specyfikę Gmin, a nie tylko odnoszące się do średnich
statystycznych w kraju, a skoro tak się nie dzieje Gminy powinny mieć możliwość
decydowania o tym, w jaki sposób powinna być zorganizowana na ich terenie sieć szkół, tak
aby zapewnić dzieciom odpowiednią edukację.
Utrzymywanie się wyżej wykazanych tendencji może w konsekwencji doprowadzić do braku
możliwości uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz może zagrażać
realizacji podstawowych zadań publicznych przez Gminę.
Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Bisztynku stoi na stanowisku, iż Burmistrz Bisztynka
powinien dążyć do bilansowania się kosztów ponoszonych na oświatę i wydatki w miarę
możliwości finansować z otrzymywanej subwencji oświatowej. Możliwe to będzie tylko w
sytuacji zwiększenia liczebności klas, a co za tym idzie likwidacji Szkoły Podstawowej w
Grzędzie.
Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkoły w Grzędzie możliwości nauki w Sątopach i
Bisztynku spowoduje zwiększenie liczebności klas szkół podstawowych na terenie gminy oraz
wpłynie pozytywnie na rozwój tych dzieci.
§ 2. Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

