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W związku z interpelacją Pana Radnego dotyczącą kosztów wdrażania reformy oświaty oraz 
ewentualnego udziału pozwie zbiorowym, informuję co następuje: 

Zwrotu kosztów reformy oświaty będą domagały się od Skarbu Państwa na drodze sądowej miasta 
zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Pozew zbiorowy w tej sprawie ma być gotowy w kwietniu, trwa 
właśnie szacowanie poniesionych przez te miasta wydatków. Kalisz nie jest członkiem UMP
 i w związku z powyższym nie bierze udziału w tej symbolicznej akcji, co nie oznacza, że nie 
utożsamiam się z jej tezą, tj. z postulatem realnego rekompensowania samorządom kosztów reformy 
oświaty. Nazywam tę akcję symboliczną, bo obecnie obowiązujący system finansowania oświaty nie 
pozostawia żadnej nadziei na uzyskanie tą drogą jakichkolwiek środków. Oczywiście droga sądowa 
przeciw Skarbowi Państwa w trybie cywilnym zawsze jest możliwa, ale warto odnieść się do 
obowiązującym w tym względzie przepisów. Ustawy o systemie gmin, powiatów i samorządów 
wojewódzkich stanowią, że prowadzenie odpowiednich typów szkół i placówek oświatowych jest 
zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania tych zadań są 
dochody własne oraz cześć oświatowa subwencji ogólnej. Dodatkowym źródłem dofinansowania 
zadań oświatowych są dotacje celowe, a w szczególności dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Nie wnikając w szczegóły, dochody jakie otrzymuje samorząd 
terytorialny z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych są tak skonstruowane, że nie 
dają podstawy do roszczeń sądowych wobec Skarbu Państwa. Każdy taki pozew zostanie oddalony 
przez sąd z uzasadnieniem, że zarówno subwencja, jak i dotacje są dofinansowaniem zdań 
oświatowych, a to znaczy, że pozostałą część zadań należy sfinansować z dochodów własnych. 
W przypadku subwencji istnieje wydzielana rezerwa (obecnie 0,4%), której podział wg corocznie 
ustalanych kryteriów określa MEN. 

W 2017 roku Miasto Kalisz pozyskało z tego źródła 146 930 zł na remonty sanitariatów, doposażenie 
pomieszczeń do nauki i świetlic szkolnych  w gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe, 
natomiast w 2018 roku 244 857 zł na pomoce dydaktyczne i wyposażenie klas oraz świetlic szkolnych. 
Kryteria na ten rok nie zostały jeszcze określone.
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Jeżeli chodzi o tzw. „koszty reformy”, to do tej pory nie była prowadzona taka analiza wydatków 
poniesionych w latach 2017-18. Miasto Kalisz nie ponosiło z powodu reformy oświaty wydatków 
inwestycyjnych, a wzrost wydatków bieżących, które można zaliczyć do tzw. „kosztów reformy” to nie 
tylko remonty i doposażenie szkół, ale także wydatki trudne precyzyjnie do oszacowania jak większa 
ilość etatów nauczycielskich związana z większą ilością oddziałów, mniejsza liczebność oddziałów, 
wydatki na różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miasto Kalisz, z powodów powyżej 
wymienionych,   nie zamierza występować z roszeniami wobec Skarbu Państwa i dlatego nie zlecono 
wykonania takich szacunków, jak miało to miejsce w Poznaniu. Natomiast warto odnieść się do 
faktów, że najważniejsze decyzje w tym względzie podjęła Rada Miasta poprzedniej kadencji, mam tu 
na myśli przyjętą sieć szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zdecydowano wówczas o 
przekształceniu 3 gimnazjów w szkoły podstawowe i włączaniu 2 gimnazjów do szkół podstawowych. 
Konsekwencją przyjętych wówczas rozwiązań jest realizowana dzisiaj adaptacja pomieszczeń dla MDK 
na ul. Teatralnej i dla Szkoły Podstawowej nr 16 na ul. Fabrycznej. Uznano też wówczas, że istniejąca 
baza szkół ponadgimnazjalnych sprosta wymaganiom, które nastąpią począwszy od roku 2019. 
Wszystko wskazuje na to, że oferta jaką przedstawimy dla „podwójnego” rocznika będzie na tyle 
szeroka i atrakcyjna, że wszyscy chętni będą mogli być uczniami kaliskich liceów, techników i szkół 
branżowych. Oczywiście mam świadomość, że zakwalifikowanie do szkół cieszących się największym 
zainteresowaniem będzie w tym roku trudniejsze, ale oferta szkół musiała zostać dostosowana do 
możliwości określonych ilością sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.                                                               

Dziękuję za zainteresowanie sprawami oświaty.

     




