
UCHWAŁA NR XLVI/504/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczącego sprawy obniżenia wysokości 
subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego" 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  z 2018 r. 
poz. 2893, z 2019 r. poz. 2013 i z 2021 r. poz. 3598) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Apel Rady Miejskiej w Gogolinie dotyczący sprawy obniżenia wysokości subwencji 
oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Apel, o którym mowa w  § 1 przekazuje się: 

1) Prezydentowi RP, 

2) Marszałkowi Senatu RP, 

3) Marszałkowi Sejmu RP, 

4) Prezesowi Rady Ministrów, 

5) Ministrowi Edukacji i Nauki, 

6) Posłom i Senatorom z województwa opolskiego, 

7) Wojewodzie Opolskiemu, 

8) Opolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8ABAEB85-BAE2-4C61-99E6-CC528CEB777F. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLVI/504/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

APEL 

Rada Miejska w Gogolinie z zaniepokojeniem przyjęła informację o podjęciu przez Sejm RP poprawki 
poselskiej o zmniejszeniu o niemal 40 mln zł środków finansowych na nauczanie języków 
mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Zmniejszenie tych środków będzie miało bezpośredni 
wpływ na funkcjonowanie placówek oświatowych, albowiem edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie 
sprzyja integracji obywatelskiej i społecznej środowisk uczniowskich oraz rodziców i nauczycieli, co jest 
obowiązkiem organów władzy publicznej wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 823). 
Będzie skutkować również koniecznością podjęcia radykalnych decyzji związanych z zatrudnieniem kadry 
pedagogicznej. 

W 2021 r. łączna wartość środków na sfinansowanie zadań oświatowych w Gminie Gogolin wyniosła 
25 649 136,05 zł, z czego: 

- 10 757 357,00 zł stanowiła subwencja oświatowa, 

- 640 915,65 zł stanowiły dotacje, 

- 481 834,82 zł stanowiły wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z opłat za 
korzystanie z wyżywienia. 

Pozostałą część kwoty na realizację zadań oświatowych w 2021r. wynoszącej 13 769 028,58 zł gmina 
Gogolin sfinansowała ze środków własnych. W ramach otrzymanej w 2021 r. subwencji oświatowej  kwota 
2 079 124,00 zł stanowiła środki na nauczanie mniejszościowe. Z nauczania tego, zgodnie ze złożonymi 
deklaracjami, korzystało 623 uczniów. Są to zatem znaczące środki finansowe, które będą musiały zostać 
pokryte ze środków własnych gminy, co w znaczący sposób dodatkowo obciąży budżet gminy Gogolin. 

Przyjęcie zmian prawa skutkujących zmniejszeniem środków na nauczanie języków mniejszościowych 
i języka regionalnego będzie miało także bezpośredni wpływ na tożsamość kulturową mieszkańców Gminy 
Gogolin narodowości niemieckiej, gdyż język i możliwość jego nauki jest głównym czynnikiem 
kształtującym tożsamość narodową. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie apeluje do Sejmu RP o pilne przeanalizowanie 
skutków zmniejszenia o niemal 40 mln zł środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka 
regionalnego w szkołach i przyjęcie ustawy budżetowej państwa na 2022 rok z uwzględnieniem poprawki 
Senatu RP w tym zakresie tj. odrzucenie poprawki poselskiej. Rada Miejska w Gogolinie zwraca się do 
Rady Ministrów RP i Prezydenta RP o wsparcie  stanowiska Rady Miejskiej w Gogolinie w tej kwestii. 
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