Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/29/2011
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 23 lutego 2011 r.
Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych i 1
gimnazjum, zlokalizowanych na terenie wiejskim, dwóch Zespołów Szkół i przedszkola
funkcjonujących w mieście Kłodawa.
O konieczności reorganizacji sieci szkolnej we gminie Kłodawa przesądziło
wiele czynników:
- zmiana ustroju szkolnictwa i powstanie gimnazjów a tym samym zmniejszenie ilości
uczniów w szkołach podstawowych,
- niż demograficzny, który również znacznie zmniejszył ilość uczniów zwłaszcza w szkołach
podstawowych wiejskich,
- rozdrobniona sieć szkolna na terenie wiejskim i wzrost kosztów utrzymania dziecka w
szkole, nieporównywalny do otrzymywanej subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia,
- pogarszająca się z roku na rok sytuacja ekonomiczna Gminy, spowodowana między innymi
wzrostem przekazywanych gminie zadań bez pełnego pokrycia w środkach finansowych.
Do reorganizacji sieci szkół władze Gminy przygotowują środowisko oświatowe od trzech
lat. O konieczności likwidacji niektórych szkół informowałem radnych poprzedniej kadencji,
dyrektorów szkół i środowisko wiejskie w 2009 i 2010 r. Podejmowane były czynności
przygotowujące, a w szczególności:
- analizy, spotkania i debaty Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady
Miejskiej z dyrektorami szkól i Burmistrzem,
- w poprzedniej kadencji zorganizowany był wyjazd do Gminy Jarocin, w której funkcjonują
szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia. Po powrocie radni zostali
poinformowani o zasadach tworzenia tych szkół, ich funkcjonowania i finansowania. Rada
Miejska została przygotowana do przeniesienia tych doświadczeń na własny teren,
- na spotkaniach z mieszkańcami władze Gminy wielokrotnie informowały o trudnej sytuacji
ekonomicznej Gminy, kosztach utrzymania małych szkół,
- uczniom zapewnia się kontynuację nauki w innych szkołach naszej Gminy oraz bezpłatny
dojazd i opiekę w czasie przewozu w przypadku przekroczenia odległości ustawowych,
Pomimo tych działań dwukrotne próby likwidacji dwóch najmniejszych placówek
oświatowych nie doszły do skutku.
Trzeba mieć na względzie, że budżet państwa nie pokrywa w pełni kosztów
utrzymania oświaty, a Gminy nie stać na utrzymanie małych szkół. W całym kraju Gminy
analizują koszty i reorganizują sieć szkolną, aby racjonalnie finansować wszystkie ciążące na
gminie zadania publiczne.
Baza lokalowa szkół wymaga bieżących remontów i inwestycji co w obecnej sytuacji
finansowej Gminy jest zbyt dużym obciążeniem.
Ilość uczniów z roku na rok maleje, w roku szkolnym 2002/2003 mieliśmy 1750
uczniów, w roku szkolnym 2009/2010 we wszystkich szkołach mieliśmy 1206 obecnie w
roku szkolnym 2010/2011 jest 1161 uczniów.
Rachunek ekonomiczny nieubłaganie wskazuje, że ilość uczniów maleje a wzrasta koszt
utrzymania szkół, zwłaszcza małych szkół wiejskich.

Na przestrzeni kilku lat budżet oświaty przedstawiał się następująco:
w roku 2007 wyniósł 9.853.900 zł, w 2008 r. 10.372.30 zł, w 2009r. 12.480.960 zł, w 2010
12.796.00 zł. na rok 2011 plan budżetu wynosi 14.220.000 zł.
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Dębinie jest najmniejszą szkołą w
gminie. W roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało do niej 42 uczniów w klasach I-VI wraz z
oddziałem przedszkolnym. W roku szkolnym 2010/2011 nie został przeprowadzony nabór do
klasy I i oddziału „0” i tym samym w szkole w 5 oddziałach uczy się 23 uczniów. Sytuacja ta
zmieni się zasadniczo we wrześniu 2011 r. kiedy to w szkole pozostanie 13 uczniów w 5
oddziałach. Z powodu tak małej liczebności uczniów zajęcia we wszystkich oddziałach
prowadzone są w klasach łączonych .
W roku szkolnym 2009/2010 koszt utrzymania szkoły wynosił 713.946 zł z czego
dofinansowanie z budżetu Gminy wynosiło 343.354,51 zł. Koszt dofinansowania 1 ucznia
w szkole wynosił 16.998,71 zł.
W roku szkolnym 2010/2011 koszt utrzymania szkoły wynosi 548.000 zł , z czego
dofinansowanie 1 ucznia wynosi 23.826,10 zł.
Szkoła Podstawowa w Dębinie umiejscowiona jest w odległości do 3 km od Zespołu Szkół
Nr 1 w Kłodawie, w której umożliwia się kontynuowanie nauki, a także zorganizowanie
dowożenia uczniów dla których ten obowiązek będzie istniał.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Jadwiga Jaroniewska

