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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania 
i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:    

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek 
oświatowych na terenie Miasta Szczecina. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 Przedłożony projekt uchwały ma na celu usunięcie z obrotu prawnego, podjętej 14 grudnia 2004r. przez 
Radę Miasta Szczecin, uchwały Nr XXX/599/04, w której zostały zawarte standardy funkcjonowania  
i finansowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. Akt ten określa 
m.in. model organizacji poszczególnych typów szkół pod kątem liczebności uczniów w oddziale, struktury 
zatrudnienia pracowników pedagogicznych w stosunku do niepedagogicznych, zasady przyjmowania 
uczniów spoza obwodu do szkół rejonowych, a także — model finansowania szkół poprzez określenie jego 
poszczególnych składników, na który składają się: kwota bazowa i kwota uzupełniająca części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Miasta oraz procentowy wskaźnik dopłaty z budżetu Miasta. Ujęte w uchwale 
wytyczne stanowiły podstawą do przygotowania arkuszy organizacyjnych przez dyrektorów szkół, 
począwszy od roku szkolnego 2005/2006. 
 Uregulowania zawarte w tej uchwale już od dawna nie przystają do aktualnej rzeczywistości oświatowej. 
Od ponad 10 lat system oświaty ulega ciągłym przeobrażeniom. Najmocniejszym ich wyrazem była — 
przeprowadzona w latach  2016–2020 — reforma oświatowa, która zmieniła ustrój szkolny, wprowadziła 
limity uczniów w oddziałach klas I–III, zmieniła zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół, 
wprowadziła nowe podstawy programowe i szkolne plany nauczania, zmieniła system organizowania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmieniła zasady naliczania części oświatowej subwencji ogólnej, 
itp. Niemały wpływ na finansowanie szkół przez Miasto miały kilkukrotne podwyżki wynagrodzeń 
nauczycielskich, podwyższanie kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę, itd. Już od dawna, w żaden 
sposób, nie można było zastosować wszystkich uregulowań ujętych w tej uchwale w kontekście 
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych.  
 Dodatkowym argumentem przemawiającym za uchyleniem uchwały Nr XXX/599/04 jest obowiązujące 
orzecznictwo sądów, które dyskwalifikuje wszelkie próby wkraczania JST w kompetencje dyrektorów szkół 
w kontekście sporządzania arkuszy organizacyjnych. Z orzeczeń sądów wynika, że organ stanowiący gminy 
nie jest upoważniony do formułowania standardów funkcjonowania placówek oświatowych, które przyjmują 
formę wytycznych dotyczących przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych. 
 Podjęcie uchwały nie wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii, uzyskania zgody lub stanowiska innego 
organu (organizacji, instytucji). 
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