
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych w Gminie Zaleszany 
 
 
Zrealizowane  w 2010 roku  wydatki budżetowe Gminy Zaleszany w dziale „oświata” zamknęły się kwotą 9.357.680,97 złotych. 
Na sfinansowanie realizacji zadań w tym dziale gmina z budżetu państwa otrzymała subwencję oświatową w wysokości 
 6.948.864,00 złotych. W założeniach budżetu państwa subwencja oświatowa powinna pokryć całość wydatków związanych z funkcjonowaniem  
w gminie szkół podstawowych i gimnazjów, których prowadzenie jest zadaniem zleconym gminie. Wysokość przyznanej gminie Zaleszany 
subwencji oświatowej stanowi iloczyn liczby uczniów uczęszczających do szkół w gminie i kwoty subwencji na jednego ucznia wynoszącej 7184,39 
złotych.  
W rzeczywistości poniesione przez gminę w 2010 roku wydatki w dziale oświata wyniosły: 
1) na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów  -  8.279.739,49 złotych; 
2) na funkcjonowanie przedszkoli, dowożenie uczniów, klasy zerowe (wszystkie te zadania są zadaniami własnymi gminy)  - 1.077.941,48 zł. 
Na sfinansowanie kosztów prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów gmina zmuszona była zatem dołożyć do subwencji oświatowej 
 z własnego budżetu kwotę 1.330.875,49 złotych. 
O bardzo wysokich kosztach ponoszonych na prowadzenie szkół i gimnazjów w gminie Zaleszany przesądza bardzo niekorzystna struktura  
organizacyjna gminnego systemu oświaty wynikająca z: 

1) małej liczby uczniów i w związku z tym dużej liczby nielicznych oddziałów klasowych w szkołach; 
2) dużej liczby nauczycieli potrzebnych do zatrudnienia w celu zapewnienia realizacji minimum programowego nauczania. 

Niekorzystną  sytuację  ekonomiczną oświaty w gminie pogarsza duża i wciąż rosnąca liczba dzieci i młodzieży szkolnej zameldowanej 
 i mieszkającej na terenie gminy Zaleszany ale podejmującej naukę w szkołach poza terenem gminy Zaleszany. 
Aktualnie liczba uczniów uczących się w szkołach poza gminą Zaleszany wynosi 130 . Za uczniami tymi do szkół spoza terenu gminy Zaleszany 
idzie subwencja oświatowa w wysokości  933970,70 złotych. 
Kwota ta gdyby trafiła do  gminy Zaleszany znacznie wzbogaciłaby gminny budżet. 
Dla poprawy ekonomicznych warunków funkcjonowania oświaty w gminie i zracjonalizowania wydatków w tym dziale Wójt Gminy 
zaproponował: 

1) połączenie w zespoły  szkolne szkół podstawowych i gimnazjów w Zaleszanach, Zbydniowie i w Turbi; 
2) likwidację Szkoły Filialnej w Obojni; 
3) oddanie Przedszkola Publicznego w Zbydniowie i w Kotowej Woli do prowadzenia osobom fizycznym, które wyraziły na to swój akces. 

Żadna z przedstawionych propozycji nie zyskała jednak wymaganej przepisami prawa akceptacji Rady Gminy. 
W tej sytuacji ekonomiczne aspekty funkcjonowania oświaty w Gminie Zaleszany do końca roku  szkolnego 2011/2012 nie ulegną zasadniczym 
przeobrażeniom. 
Poniżej w zestawieniach tabelarycznych przedstawione zostały informacje dotyczące sieci szkół i przedszkoli w gminie, liczby uczniów, liczby 
oddziałów szkolnych, liczby nauczycieli oraz ponoszonych kosztów na funkcjonowanie placówek oświatowo wychowawczych  w gminie. 
Przekazując niniejszą informację prosi się mieszkańców Gminy Zaleszany o ewentualne uwagi i propozycje dotyczące przedstawionej  
problematyki . 



 
   Koszty funkcjonowania szkół i gimnazjów w Gminie Zaleszany 

 
                                                                   Wydatki poniesione w 2010 r. 
 

 
Dopłata z budżetu gminy 

 
Wydatki rzeczywiste poniesione  

 
Nazwa szkoły 

 
Liczba 

uczniów  
w roku 

szkolnym 
2009/2010 

 

 
Liczba 
etatów 

nauczycieli 

 
Liczba 

oddziałów 

 
Przyznana 

kwota 
subwencji 
oświatowej 

Ogółem  w tym 
wynagrodzenia  

nauczycieli 

 
Wydatki 

poniesione 
przypadające 

na jednego  
ucznia Ogółem na 

szkołę 
Przypadające 

na jednego 
ucznia 

PSP Majdan 
Zbydniowski – Wólka 
Turebska  

41 9,95 6 294.559,99 zł  699.697,21 zł 472.164,00 zł 17.065,78 zł 405.137,22 zł 9.881,39 zł 

PSP Pilchów 
 

57 9,5 6 409.510,23 zł  790.104,63 zł 516.210,50 zł 13.861,48 zł 380.594,40 zł 6.677,09 zł 

PSP Skowierzyn 
 

69 10,10 6 495.722,91 zł  735.935,71 zł 493.439,88 zł 10.665,73 zł 240.212,80 zł 3.481,34 zł 

PSP Kotowa Wola 
 

61 8,5 6 438.247,79 zł  648.781,58 zł 394.674,18 zł 10.635,76 zł 210.533,79 zł 3.451,37 zł 

PSP Turbia  Punkt  
Filialny w Obojni 

14 2 3 100.581,46 zł  192.258,66 zł 142.859,62 zł 13.732,76 zł 91.677,20 zł  6.548,37 zł 

PSP Zaleszany 
 

177 14,73 10 1.271.637,03 zł 1.236.743,78 zł 859.862,97 zł 6.987,25 zł - - 

PSP Zbydniów 
 

100 10,73 6 718.439,00 zł 853.226,32 zł 573.364,82 zł 8.532,26 zł 134.787,32 zł 1.347,87 zł 

PSP Turbia 
 

126 16,11 7 905.233,14 zł 1.051.291,60 zł 773.959,65 zł 8.343,58 zł 146.058,46 zł  1.159,19 zł 

PG Nr 1 w Zaleszanach 
 

128 12,78 6   919.601,92 zł 764.639,47 zł 601.290,34 zł 5.973,74 zł - - 

PG Nr 2 w Zbydniowie 
 

92 10,07 4 660.963,88 zł 696.160,83 zł 488.340,47 zł 7.566,96 zł 35.196,95 zł 382,57 zł 

PG nr 3 w Turbi 
 

105 8,68 5 754.360,95 zł 610.899,70 zł 447.894,37 zł 5.818,09 zł - - 

Ogółem  970 113,15 65 6.968.858,30 zł 8.279.739,49 zł 5.764.060,80 zł 8.535,81 zł 1.310.881,19 zł 1.351,42 zł 



                                                       
 

 
 

Koszty funkcjonowania przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gminie Zaleszany 
Wydatki poniesione w 2010 r. 

 
Przedszkola 

 
Wydatki poniesione w 2010 r. 

 
Nazwa szkoły 

 
Liczba 

dzieci w  
roku 

szkolnym 
2009/2010 

 
 

 
Liczba 
etatów 

nauczycieli 

 
Liczba 

oddziałów 

Ogółem w tym 
wynagrodzenia 

nauczycieli 

Wydatki 
poniesione w 

2010 r. 
przypadające na 

jednego 
wychowanka 

 

Publiczne 
Przedszkole w 
Kotowej Woli 

31+ 6 „0” 3,08 2 279.143,77 zł 136.219,38 zł 7.544,43 zł 

Publiczne 
Przedszkole w 
Zbydniowie 

46 4,06 2 353.366,46 zł 168.399,77 zł 7.681,88 zł 

Ogółem  
 

83 7,14 4 632.510,23 zł 304.619,15 zł 7.620,60 zł 

 
 
Informację niniejszą opracowano na podstawie materiałów przygotowanych i udostępnionych przez dyrektora Gminnego Zespołu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zaleszanach. 


