Uwagi o planowaniu budżetu oświatowego na kadencję 2010 - 2014

W kadencji 2006-2010 Rada Miejska z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości
uchwaliła dokument „Strategia rozwoju edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015”
zakładała ona zmiany zachodzące w oświacie przemyskiej i wprowadziły podwaliny do
systematycznej poprawy sytuacji szkół i placówek oświatowych. Dzięki zaangażowaniu
radnych, dyrektorów szkół oraz pracowników Urzędu Miasta opracowana została strategia
oświatowa stanowiąca konsensus społeczny akceptowany w środowisku oświatowym.
Strategia zawiera zarówno zapisy porządkujące, racjonalizujące jak i zakłada stopniowy
rozwój w tym : inwestycje, podniesienie poziomu nauczania, doskonalenie kadry jak i wielu
aspektów funkcjonowania przemyskiej oświaty. Przy aktywności radnych koalicji rządzącej
nakłady na finansowanie oświaty jak i działania racjonalizujące szły w parze. W roku 2009
subwencję oświatową dla Przemyśla, z własnych środków, zwiększono o 20%.
Na obecną kadencję, Pan Prezydent, jeśli idzie o oświatę, zadeklarował :
„Dzięki racjonalizacji sieci szkół stworzone zostały lepsze podstawy finansowania oświaty, a
jest to jak wiadomo dziedzina, na którą przeznaczana jest największa część naszego
corocznego budżetu. Zamierzam kontynuować przede wszystkim stopniową modernizację
bazy oświatowej, a przez to stworzyć lepsze warunki nauczania. Z drugiej strony uważam za
konieczne podwyższenie standardów pracy nauczycieli i pracowników oświaty”
W 4-stronicowym „expose” o szkolnictwie – dziedzinie na którą przeznaczamy największą
część budżetu, Pan Prezydent zapisał 3 zdania(sic!). Z tych zdań wynika, że najważniejsze
wyzwania na nową kadencję to:
1.Lepsze finansowanie oświaty
2.Modernizacja bazy oświatowej
3.Podwyższenie standardów nauczycieli i pracowników oświaty.
Jak przedstawia się realizacja tych zamierzeń po dwóch latach obecnej kadencji?
Budżet oświaty na 2011 rok był źle zaplanowany. Zabrakło na utrzymanie placówek
oświatowych kilka milionów złotych. Po zakończeniu roku budżetowego Miasto musiało
wypłacić nauczycielom tzw. dodatek wyrównawczy w kwocie 1 mln 940 tys. zł.(za darmo bo
nauczycieli nie osiągnęli poziomu płac zagwarantowanych ustawą). Za te pieniądze można by
przeprowadzić w 2011 roku ponad 40 tysięcy godzin lekcyjnych.
W tym roku (2012) budżet szkół przemyskich jest niedoszacowany na kwotę ponad 10 mln
złotych. W tym kontekście należy zaznaczyć , ze miasta na prawach powiatu (takim miastem
jest również Przemyśl), w ostatnich latach, do subwencji dokładają średnio ponad 40%
pieniędzy z własnych środków. Niestety Miasto Przemyśl w tym rankingu zajmuję jedno z
ostatnich miejsc.

Średnia wyników w punktach w 2012 roku

Miasto

Sprawdzian
szóstoklasisty

Egzamin
gimnazjalny

Egzamin
maturalny

Krosno

25,58

61,23

63,3

Rzeszów

25,28

59,07

61,22

Tarnobrzeg

25,40

59,29

61,77

Przemyśl

23,45

53,52

61,32

Podkarpackie

22,97

53,13

60,5

Tabela przedstawia wyniki egzaminów w trzech poziomach nauczania. Nie da się wykluczyć
wpływu finansów na poziom kształcenia. Na tle innych miast na Podkarpaciu; w dwóch
pierwszych kategoriach- zajmujemy ostatnie miejsce i w jednej - przedostatnie.
Na inwestycje oświatowe w 2011 roku wydano ponad 2 mln zł. W obecnym zaplanowano
100 tysięcy. Nie są to środki finansowe na miarę naszych potrzeb i również możliwości.
Inwestycje na takie kwoty, planują małe gminy, z budżetem całkowitym kilkakrotnie
mniejszym.
W raporcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2011 czytamy:
„Na 26 szkół – 6 posiada właściwą infrastrukturę do zajęć z wychowania fizycznego, 13
obiektów korzysta z zastępczych sal gimnastycznych, w pozostałych stwierdzono brak
warunków do prowadzenia zajęć sportowych. Zajęcia ruchowe odbywają się na korytarzach.”
Coroczne sprawozdania Prezydenta Miasta odnoszące się do obowiązującej strategii
wskazują, że w znacznych obszarach jej założenia są realizowane. To pozytywne działania
Urzędu Miasta. Niepokój musi budzić brak realizacji postulatów wzrostu dodatków
motywacyjnych dla nauczycieli i funkcyjnych dla dyrektorów.
Konieczne od zaraz:
1. Budżet dla placówek oświatowych musi być określany w uchwale budżetowej z daleko
idącą starannością i musi być realny a nie na zasadzie „JAKOŚ TO BĘDZIE”.
2. Przyśpieszyć wcielanie w życie programu zawartego w „Strategii…”
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