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Wprowadzenie 
Niniejszy audyt organizacyjno finansowy  placówek oświatowych   Nowego Targu    został 

zlecony IBB  Sp. z o.o. (Warszawa) przez Burmistrza  Miasta  we wrześniu  2017 r.  
U podstaw decyzji leżała troska  o finansowe podstawy funkcjonowania zarządzanej  jednostki 

samorządu terytorialnego, która podobnie jak wiele innych boryka się z problemami budżetowymi. 
Wśród nich zasadnicze miejsce zajmuje konieczność ponoszenia dodatkowych, pozasubwencyjnych   
nakładów   na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie.   

Samorządy są już po zmianach związanych z reformą  szkolnictwa. Od 1 września 2017 roku 
wypadła z obiegu prawnego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe”, która na rok zatrzymała realnie niezbędne, wynikające z potrzeb demograficznych i 
możliwości finansowych zmiany organizacyjne. Część samorządów dochodziła swoich praw  sądach,  
inne czekały ze zmianami na wejście w życie ustawy Prawo Oświatowe, które wraz z Kartą Nauczyciela 
będą stawić twardą podstawę działania. 

Organy prowadzące szkoły do końca maja zatwierdziły arkusze organizacyjne na kolejny rok. W 
wielu samorządach nastąpiła próba „ustalenia” nowego modelu relacji dyrektor szkoły – wójt, burmistrz, 
prezydent, z wyraźnym parciem na zwiększenie niezależności organizacyjnej dyrektora. Wielokrotnie  
wobec ogólnego bałaganu i braku jasnych interpretacji prawnych organy prowadzące podeszły 
bardzo liberalnie do projektów finansowo organizacyjnych szkół akceptując rozdęte plany, które nie 
respektowały realnych możliwości finansowych gminy i poziomu subwencji na 2017 rok. Ta zaś, po 
zmianach wskaźników  mających kolosalne znaczenia na kalkulację subwencji, pozostała  praktycznie 
na poziomie 2016 roku, 

Od 1 września 2017  są  nowe realia organizacyjne, ale stare budżety. Wstępne symulacje 
finansowe wskazują, że samorządy jeszcze w tym roku będą musiały zmieniać budżety, by znaleźć 
dodatkowe  środki  na oświatę. Nie należy spodziewać się przełomu w roku 2018. Związek Miast Polskich 
przypomniał we wrześniu 2017,  „że zgodnie z zapowiedziami premier Beaty Szydło, samorządy 
otrzymają na reformę oświaty dodatkowo środki w subwencji oświatowej - w 2017 roku – 300 mln zł, w 
2018 – 159 mln zł, w 2019 – ponad 200 mln zł.” Jednak według samorządowców „to dodatkowo+ 
oznacza naprawdę rezerwę subwencji oświatowej (0,4 proc.), która jest ustalana co roku i służy na 
rozmaite nieprzewidziane koszty, w tym losowe (powódź, nawałnica itp.), a nie na koszty 
reformy”. Zgodnie z analizą przygotowaną przez ZMP obejmą one przystosowanie świetlic i adaptację 
sanitariatów w szkołach podstawowych, na które według JST, MEN przyznaje połowę potrzebnych 
środków.”  

Samorządy podjęły uchwały dotyczące  sieci szkół, w tym gimnazjów, ale nie zlikwidowały 
problemów organizacyjnych i finansowych oświaty. Małe szkoły nie zostały połączone, liczba uczniów 
w oddziałach części placówek jest na bardzo niskim poziomie, obciążenia etatowe nauczycieli zmalały. 
Konieczne jest strategiczne podejście do wyzwań roku finansowego 2018 i kolejnych. Podejście 
analityczne  jest niezbędne, by w sposób przemyślany, prawnie i finansowo umotywowany, przystąpić 
do planowania kolejnego roku, a bardzo wielu przypadkach, za zgodą Rady Gminy i po negocjacjach 
z Kuratorem Oświaty zaprojektować zmiany, w tym także w sieci szkół poprzez ich łączenia, obniżanie 
stopnia organizacji lub nawet przez likwidację niektórych. W stanowisku Związku Miast Polskich pisze się: 
„Samorządy muszą także znaleźć środki na przystosowania i doposażenia pomieszczeń w 
dotychczasowych gimnazjach, z czego resort edukacji pokrywa ok. połowy kosztów, oraz na stworzenie 
i wyposażenie pracowni na potrzeby 7- i 8-klasistów”. Związek podkreśla, że „MEN nie przewiduje na ten 
cel żadnych środków, mimo że właśnie te koszty są największe.(…) znaczącymi wydatkami na reformę 
oświaty są również koszty osobowe, do których należą odprawy z tytułu zwolnień dla nauczycieli. 
Według JST, są one trudne do oszacowania ze względu na silne zróżnicowania gmin pod tym 
względem. „ 

Dokument ANALIZA STANU ORGANIZACYJNO - FINANSOWEGO OŚWIATY GMINNEJ WRAZ Z 
REKOMENDACJAMI ZMIAN  ma charakter  badania  finansowego i funkcjonalnego sieci szkół i 
placówek oświatowych pod kątem projekcji organizacji lat następnych, związanych z tym obciążeń 
finansowych wraz z kalkulacjami działania szkół w różnych płaszczyznach (zadania finansowane z 
subwencji oświatowej, zadania finansowane z budżetu gminy), a także na tle zjawisk demograficznych 
w jst. 

Celem analizy jest przekazanie władzom samorządowym zewnętrznej, niezależnej, eksperckiej 
odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku winny iść konieczne i prawnie możliwe zmiany w organizacji 
pracy szkół, by zracjonalizować sieć, zatrudnienie i poprzez to finansowanie placówek oświatowych , by  
tym samym obniżyć zaangażowanie własne gminy. Wyniki analizy będą mieć  znaczenie w procesie 
aktualizacji obecnego i tworzenia nowego budżetu gminy i przygotowania podstaw pod zmiany w 
kolejnych latach . Warto tu znów zwrócić uwagę, że Związek Miast Polskich przeanalizował koszty 
wygaszania gimnazjów, które w pierwszym roku reformy mogą pochłonąć 445 mln zł, rok później 539 
mln zł.    „W pierwszym roku wygaszania pozostanie w placówkach dwie trzecie uczniów, a w drugim 
jedna trzecia, dlatego koszt jednostkowy ucznia znacznie wzrośnie, a subwencja jest na ucznia i nie 
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wzrośnie” – tłumaczy ZMP. Samorządy skupione w Związku podkreślają, że rząd nie pokrywa w całości 
kosztów wdrażania reformy. Według oceny, gminy otrzymują około połowy tych środków, o które 
można wnioskować.  

Eksperci IBB  Sp. z o.o. – analitycy i  samorządowcy z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu 
samorządami, finansami i oświatą, z doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, mający 
komfort działania bez tak częstych nacisków lokalnych i  środowiskowych przeanalizowali dostarczone 
dokumenty. Korzystając też ze źródeł zewnętrznych opisali najważniejsze elementy lokalnej struktury 
oświatowej wskazując na trendy, na niekorzystne uwarunkowania finansowe oraz wskazali pola, gdzie 
wedle ich najlepszej wiedzy tkwią rezerwy możliwe do uruchomienia. 

Eksperci Instytutu głęboko wierzą, że przedstawione rekomendacje pozwolą   na  działania 
strukturalne i organizacyjne, które dadzą   bezpiecznie z punktu widzenia finansów jednostki samorządu   
zarządzać tą społecznie niezwykle ważną sferą życia społecznego gminy. 

 
 
Jacek M. Kowalski, Prezes  IBB  Sp. z o.o. 
Mgr inż. Henryk Sułuja, Dyrektor Projektu 
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Metryczka Miasta Nowy Targ  wg danych GUS  

 
Główny Urząd Statystyczny podaje, że 

Nowy Targ jest  miastem z liczbą mieszkańców 
wynoszącą w 2016 33 412.   W latach 2002-2016  
wzrosła ona zaledwie o 0,5 %. Średni wiek wynosi 
40,3 lat i jest porównywalny do średniej 
województwa małopolskiego oraz  do  populacji 
całej Polski. 31,9 % mieszkańców Nowego Targu 
jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie.  
Nowy Targ ma dodatni przyrost naturalny 
wynoszący 55. Odpowiada to wartości  1,7 na 1000 
osób. W 2016 roku urodziło się 353 dzieci, W 2016 
roku zarejestrowano 171 zameldowań w ruchu 
wewnętrznym oraz 289 wymeldowań, w wyniku 
czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla 
Nowego Targu -118. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

W mieście na 1000  pracuje 287 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa 
małopolskiego i  od wartości dla Polski. 58,4 % wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,6 
% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Nowym Targu wynosiło w 2016 roku 11,6 % . Jest to znacznie 
więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz j od stopy 
bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  wynosi 3 
190,67 zł, co odpowiada 74.40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 46,9% 
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aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Targu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo), 17,0 % w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym. 
 

  
 

Wg GUS 8 002 mieszkańców miasta jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 873 
kobiet oraz 4 129 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,2 % ludności 
posiada wykształcenie wyższe, 2,3 % wykształcenie policealne, 11,3 % średnie ogólnokształcące, a 12,5 
% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8 % populacji, 
gimnazjalnym 6,6 %, natomiast 29,5 % podstawowym ukończonym. 1,8% populacji zakończyło edukację 
przed ukończeniem szkoły podstawowej.  

W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Nowego Targu mają 
znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających największy odsetek ma 
wykształcenie podstawowe ukończone (28,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,6%). Mężczyźni 
najczęściej mają wykształcenie zasadnicze 
zawodowe (31,3 %) oraz podstawowe 
ukończone (31,0 %). 16,1 % obywateli  Nowego 
Targu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) 
zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie 
przedszkolne (16,5 % wśród dziewczynek i 15,8 
% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku 
przedszkolnym 879 uczęszczało do placówek 
wychowania przedszkolnego. W grupie 
wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym 
(7-12 lat) kształci się 26,5 % ludności (25,5 % 
wśród dziewczynek i 27,4 % wśród chłopców). 
Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej 
nauki 12,3 % zalicza się do przedziału 13-15 lat - 
kształcenie na poziomie gimnazjalnym. W 
grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0 % mieszkańców , 
w przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0 % 
mieszkańców. 
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Analiza finansowa 

Skrócona analiza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi istotny element audytu 
oświatowego. Pozwala w dużym stopniu określić obecny stan finansów gminy, wskazuje udział oświaty 
w tym zestawieniu i  określa relacje poszczególnych dochodów i wydatków. Za podstawowe źródła 
analizy przyjmuje się sprawozdania budżetowe, które są sporządzane obligatoryjne lub fakultatywne. 
Sprawozdania finansowe jako podstawowy materiał źródłowy w analizie finansowej poddane będą 
analizie  poprzez badanie struktury pionowej dochodów i wydatków budżetu, a także udziału 
poszczególnych składników w wielkościach ogółem lub udziału w  określonej grupie dochodów i 
wydatków. Analiza dokonana będzie w ujęciu budżetu planowanego (rok 2017 – okres sprawozdawczy 
do 30 czerwca), jak i w zakresie wykonanych  za lata 2015 i 2016. 

Gospodarka finansowa gminy. 

Gmina wykonuje zadania publiczne  w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
Jednostka samorządu terytorialnego samodzielne prowadzi gospodarkę finansową na podstawie 
budżetu gminy. Budżet to zestawienie dochodów i wydatków w formie planu finansowego, który 
realizowany jest w przyszłym okresie działania samorządu.  Przepisy budżetowe reguluje ustawa o 
finansach publicznych z dania 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)     Budżet  uchwalany jest 
przez radę gminy na okres jednego roku kalendarzowego, ma charakter dyrektywny i jednostkowy, a 
na jego podstawie gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.   

Ogólne informacje o budżecie (dochody, wydatki) 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 167 oraz ustawa z dnia 13 
listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określają źródła dochodów 
samorządów. 

Na dochody ogółem  składają się : 
 dochody własne  
 subwencje  
 dotacje 
Pojęcie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego nie zostało zdefiniowane w 

żadnym akcie prawnym. Według większości teoretyków finansów definicja dochodów własnych jest 
związana z budżetem lokalnym bezterminowo i bez jakichkolwiek wpływów ze strony państwa. Ważną 
rolę odgrywa aspekt samodzielności władz  w  stanowieniu o dochodach,  oraz wydatkowaniu według 
własnego uznania.  

Dochody własne można podzielić na:  
 dochody o charakterze podatkowym,  jak podatek od nieruchomości, rolny, leśny, PIT, CIT itp. 
 dochody niepodatkowe, jak opłata skarbowa, miejscowa, wieczyste użytkowanie, targowa 

itp.) 
 pozostałe dochody (np. kary pieniężne, grzywny itp). 
 

Tabl. Struktura dochodów ogółem Miasta Nowy Targ w latach 2015 -2017 

 
2015 

(wykonanie) 
2016 

(wykonanie) 
2017* 

Dochody własne (DW) 61 502 485 65 097 397 63 851 229 
Subwencje  21 394 686 22 921 676 23 920 226 
Dotacje 15 050 986 34 746 226 32 719 545 
Inne (np. środki z UE) 7 067 558 5 427 663 1 822 000 
Dochody ogółem (D) 105 015 714 128 192 960 122 313 000 

* 2017 rok – strukturę dochodów ustalono w stosunku do planowanych dochodów na 2017 rok – 
122313000 (wg. Objaśnień do budżetu na 2017r). Źródło: dokumenty finansowe opublikowane w 
BI;  Obliczenia własne. 
 

Analiza dochodów własnych 
1. Wskaźnik udziału dochodów własnych ogółem w dochodach budżetu ogółem (WDW) 

WDW = (DW/D)x 100 
DW – dochody własne ogółem  
D – dochody budżetu ogółem 
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WDW (2015) = 58,6 
WDW (2016) = 50,8 
WDW (2017) = 52,2 

WDW  obrazuje wielkość, a w układzie analizy dynamicznej w czasie  tempo zmian w wielkości 
dochodów własnych w strukturze dochodów budżetu ogółem. Informuje o potencjale finansowym i 
samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Obraz struktury dochodów własnych np. 
dochody podatkowe i niepodatkowe, które w dalszej części będą przedmiotem analizy, wskazuje na 
faktyczną niezależność od zewnętrznych źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego, a także 
pozwala na wyciągnięcie wniosków co do wrażliwości j.s.t  i jej budżetu na ewentualne zmiany w 
wielkości poszczególnych rodzajów dochodów własny i ocenę zagrożeń  w tym zakresie.  

Wskaźnik WDW  miasta Nowy Targ utrzymuje się na poziomie powyżej 50 (w planie na 2017 - 
52,2). Jest to wskaźnik korzystny, mówiący o tym, że ponad 50% dochodów ogółem  to dochody 
własne, niezależne od budżetu Państwa. 
 

Tabl. Struktura dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące majątkowe  w latach 2015-2017. 
 2015 

(wykonanie) 
2016 

(wykonanie ) 
2017 (plan 

po zm.) 
Dochody ogółem z tego 
(DI) 

105 015 714 128 192 960 123 218 064 

Dochody bieżące (DB) 96 145 552 119 335 045 120 112 064 
Dochody majątkowe (DM) 8 870 162 8 857 914 3 106 000 

Źródło (1) (4). Obliczenia własne 
 

Z punktu widzenia układu  ważnym elementem dochodów budżetu jest ich podział na  bieżące 
i majątkowe. Dochody bieżące (DB)  to takie, które nie są dochodami majątkowymi, a więc takie, które 
nie obejmują wpływów ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności oraz dotacji i środków na inwestycje. Natomiast dochody majątkowe to takie, które 
nie klasyfikuje się jako dochody bieżące.  

 
Analiza struktury dochodów 

1. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach budżetu ogółem (WDB) 
WDB = (DB/D)x 100 
gdzie DB – dochody bieżące ogółem, D – dochody budżetu ogółem  
WDB (2015) = 91,6 
WDB (2016) = 93,1 
WDB (2017) = 97,5 
W analizowanych latach wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem wykazuje 
tendencję rosnącą.  Wskaźnik WDB w 2017 roku może osiągnąć poziom blisko  98. Jednym z czynników 
powodujących wzrost dochodów bieżących (nominalnie i procentowo) w 2016 – 2017 jest realizacja 
przez j.s.t rządowego programu „500+”. Dochody bieżące mają ważne znaczenie w realizacji zapisów 
art. 235-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 885 z późn. 
zm.) 

2. Wskaźnik udziału dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem (WDM) 
WDM=(DM/D) x 100 
DM – dochody majątkowe ogółem 
D – dochody budżetu ogółem 
WDM (2015) = 8,4 
WDM (2016) = 6,9 
WDM (2017) = 2,5 
WDM – Miasta Nowy Targ w analizowanym okresie ma tendencję malejącą. Wprawdzie nominalne 
dochody majątkowe w latach  2015 i 2016 są na tym samym poziomie, to wzrost dochodów ogółem 
budżetu (związany z programem „500+”) obniża ten wskaźnik. Wysokości WDM  z pewnością będzie 
wyższy na koniec 2017 roku;  do analizy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS) wzięto kwotę planu po 
zmianach (stan na 30 czerwca 2017).  

Należy pamiętać, że dochody majątkowe mogą mieć   charakter incydentalny, to znaczy, że 
ich udział w strukturze danego roku występuje jednostkowo,  przykładowo w sytuacji sprzedaży 
nieruchomości. Od 2011 roku nie ma możliwości finansowania wydatków bieżących dochodami 
majątkowymi, dlatego też  przyjęcie udziału dochodów majątkowych za podstawę do prognozowania 
ich w przyszłości może sprzyjać wyciąganiu błędnych wniosków co do możliwości finansowych j.s.t.  
Obowiązującą zasadą jest, że im większy udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów 
budżetu (szczególnie tych, które nie mają charakteru incydentalnego),  tym większy potencjał 
rozwojowy danej j.s.t. 
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Analiza struktury dochodów własnych Nowego Targu obejmować będzie dochody 

podatkowe, w tym udziały  we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. PIT 
(podatek dochodowy od osób fizycznych),  CIT ( podatek dochodowy od osób prawnych)  oraz skutki 
polityki podatkowej jednostki samorządu. 

 Podatki samorządowe stanowią podstawową grupę dochodów własnych gminy. Podatek to 
przymusowe, jednostronne, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia o charakterze ogólnym pobierane 
przez organy państwowe lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatki stanowiące dochód gminy 
określa art. 4 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Wpływy  pochodzące z podatków i opłat mają charakter lokalny i uzależnione są od decyzji 
rady gminy, które w drodze uchwały określają ich wysokość. Ustawodawca określa jedynie maksymalny 
poziom określonych podatków. 

 
Tabl. Dochody podatkowe dz. 756 rozdz. 756 15, 75616. Wybrane grupy podatków  

w latach 2015-2017 (plan po zm.)  
 2015 

wykonanie 
2016 

wykonanie 
2017 plan 

Dochody podatkowe ogółem  
Dział 756 
 z tego  

 
44 504 617 

 
47 082 979 

 
46 378 390 

Rozdział 75615 
Osoby prawne razem, z tego: 
Podatek od nieruchomości 
Podatek  rolny 
Podatek leśny 
Podatek  od środków transportu 

9 967 752 
 

9 537 373 
1 785 

17 716 
306 080 

10 418 782 
 

10 017 779 
653 

36 736 
265 214 

10 226 200 
 

9 882 200 
1 000 

20 000 
241 000 

Rozdział  75616 
Osoby fizyczne razem, z tego 
Podatek od nieruchom 
Podatek rolny 
Podatek  leśny 
Podatek od środków transportu  

9 827 698 
 

6 465 353 
71 771 
35 199 

257 187 

10 066 390 
 

7 098 661 
61 747 
34 377 

233 686 

9 070 000 
 

6 800 000 
65 000 
35 000 

180 000 
Ogółem: osoby prawne i fizyczne. 19 795 450 20 485 172 19 296 200 

Źródło: (1), (3). Obliczenia własne. 

Dochody podatkowe działu 756 ogółem w analizowanych latach oscylują w granicach od 44,5 
mln (2015) do  47,1 (2016). Plan po zmianach na rok 2017  zakłada osiągnięcie dochodów z  tego tytułu 
na kwotę 46,3 mln złotych. 

Suma planowanych dochodów rozdziału 75615 (dochody podatkowe od osób prywatnych) oraz 
rozdziału 75616 (dochody podatkowe od osób fizycznych) w latach 2015-2017 kształtują się na poziomie 
ok. 20 mln złotych. Plan na 2017 w wysokości 19,3 mln złotych jest o blisko 1,2 mln zł mniejszy niż 
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wykonanie roku 2016. Udział sumy dochodów rozdziałów  75615 i 75616 w dochodach działu 756 wynosi 
w kolejnych latach następująco: 

 2015 – 44,5 % 
 2016 – 43,5 % 
 2017 – 41,6 % 
Przy analizie wielkości poszczególnych źródeł dochodów rozdziałów 75615 i 75616 należy zwrócić 

uwagę, że największą pozycję stanowią te z tytułu podatku od nieruchomości. 
 
Tabl. Wysokość podatku od nieruchomości (osoby prawne, fizyczne) w latach 2015 – 2017 (plan po zm.)  

Podatek od nieruchomości  
Osoby prawne Osoby fizyczne 

Razem 

2015  (wykonanie 9 537 373 6 465 353 16 002 726 
2016 (wykonanie) 10 017 779 7 098 661 17 116 440 
2017 r. (plan) 9 882 200 6 800 000 16 682 200 

 Źródło: (1), (3). Obliczenia własne. 

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prywatnych są corocznie o ok. 3 mln wyższe niż 
od osób fizycznych.  
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W Polsce do dochodów własnych gmin ustawodawca zalicza także udział we wpływach z 
podatków stanowiących dochody budżetu państwa tj. PIT (podatek od osób fizycznych) oraz CIT 
(podatek dochodowy od osób prawnych). Z punktu widzenia ekonomiczno-społecznego trudno 
traktować je jednak jako klasyczne dochody własne. Stawki  ustalone są centralnie; władze 
samorządowe nie mają bezpośredniego wpływu na ich konstrukcję. Nie mogą także stosować w ich 
zakresie ulg czy zwolnień podatkowych. Tym samym udziały w podatkach dochodowych nie są 
instrumentem zarządzanie wpływającym na konkurencyjność jednostki samorządu terytorialnego.  

 
Tabl. Udziały we wpływach z PIT i CIT Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 

 2015 2016 2017 
105 015 714 128 192 960 123 218 064 

44 504 617 47 082 979 46 378 390 
Dochodu ogółem budżetu,  z tego: 
dochody Dz. 756  
z tego: 
udział PIT 20 879 043 22 696 454 23 749 190 

Udział CIT 1 096 646 1 204 685 1 100 000 
Źródło (1), (3).Obliczenia własne.’ 

Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - PIT (podatek dochodowy od osób 
fizycznych) w latach 2015 – 2017 (plan) sukcesywnie rosną. W 2015 roku wpływy z tego tytułu  wyniosły 
blisko 21 mln zł, a plan na 2017 przewiduje ok. 23,8 mln zł. Podatek dochodowy od osób prawnych 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 1,1 mln rocznie. 

1. Wskaźnik struktury wielkości udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 
dochodach budżetu ogółem (WSUD) 

WSUD =  x 100  
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UD – kwota udziałów ogółem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT + CIT) 
D – dochody budżetu ogółem. 
WSUD (2015) = 20,92 
WSU (2016) = 18,64 
WSUD (2017) = 20,16 
Wskaźnik  WSUD  w latach 2015 – 2017 oscyluje w granicach 20. Informuje on o  atrakcyjności  j.s.t jako 
kreatora dochodów podatkowych na danym terenie. W Nowym Targu jeżeli w dochodach ogółem 
pominiemy dotację na realizację rządowego programu „500+” widać, że wskaźnik rośnie.  
Podatek PIT   jest daniną specyficzną pobieraną przez Urzędy Skarbowe, a jego wpływ na budżet jst 
uzależniony jest  od liczby osób zamieszkujących terytorium danej gminy. Wielu niezameldowanych  
mieszkańców nie jest  świadomych związku między wpływami finansowymi do budżetu gminy, 
pochodzącymi z ich podatków, a możliwościami zaspokojenia  podstawowych potrzeb przez lokalne 
władze samorządowe. W wielu gminach ubytki budżetu z tego tytułu  sięgają   znacznych kwot.  

1. Wskaźnik struktury poszczególnych źródeł udziałów w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (PIT lub CIT) w sumie ogółem tego rodzaju dochodów 
 (razem PIT i CIT) –  

 =  x 100 

 – dochody z danego n źródła dochodów – PIT 

 – kwota ogółem udziałów 
 (2015) = 95 

(2016) = 94,5 
 (2017) = 95,6 

 

Wskaźnik  w  Nowym Targu jest na wysokim poziomie – ok. 95. Podatek PIT jest podatkiem 
dominującym,  wskaźnik dla podatku CIT wynosi ok. 5.  
 

Polityka podatkowa Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2016. 
 W zakresie wybranych podatków i opłat lokalnych gminy mogą obniżyć górne stawki, 
wprowadzać ulgi i zwolnienia podmiotowe, umarzać zaległości, a także rozkładać na raty płatności 
podatkowe i odraczać ich terminy. Uchwalenie stawek podatkowych przez organy stanowiące gminy 
należy traktować nie tylko jako uprawnienie, ale i obowiązek w rozumieniu pobierania dochodów 
budżetu gminy. Rada gminy nie może nie wprowadzić albo zlikwidować w drodze uchwały 
konkretnych podatków i opłat lokalnych. Nie może również ustalić stawki podatkowej na poziomie 
zerowym, ponieważ stanowi to, zgodnie z poglądami doktryny i stosownie do orzecznictwa, brak stawki, 
co z kolei uniemożliwia powstanie zobowiązania podatkowego.  

 
Tabl. Skutki polityki podatkowej Miasta Nowy Targ w latach 2015 - 2016 

 
Skutki obniżenia 
górnych stawek 
podatkowych 

Skutki udzielenia 
ulg i zwolnień 

Skutki decyzji 
umorzenia 
zaległości 

podatkowych 

Razem 

2015 1 957 142 442 844 1 158 2 401 144 
2016 1 840 659 1 418 855 5 207 3 264 721 

Źródło: (6) Obliczenia własne.  
 

 Analiza sprawozdania RbPDP za lata 2015,  2016 r. wskazuje,  że Rada Miasta  nie uchwala 
maksymalnych stawek podatkowych. Dotyczy to podatku od nieruchomości i u od środków transportu. 
Rada  poza obniżeniem stawek podatkowych wprowadziła ulgi i zwolnienia podmiotowe. Dotyczą one 
również podatku od nieruchomości. Skutkiem prowadzonej polityki podatkowej jest uszczuplenie 
budżetu Miasta o kwotę 2,4 mln zł  w 2015  oraz ponad 3,2 mln zł w 2016 roku. Określenie stawek 
podatkowych, udzielenie ulg i zwolnień to suwerenna decyzja Rady Miejskiej.  
 Skutki prowadzonej polityki podatkowej powodują nierekompensowaną w żaden sposób utratę 
dochodów własnych, ograniczając tym samym  szersze  możliwości finansowania  rozwoju infrastruktury 
gminy. Skutki jej   wliczane są do dochodów podatkowych ogółem, co ma przełożenie na wysokość 
subwencji wyrównawczej.  Oznacza to, że wykorzystywane przez rady gmin władztwo podatkowego 
nie może być  refundowane w postaci kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.  
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Analiza udziału subwencji ogólnej i jej poszczególnych części w 
strukturze dochodów. 

  
 Subwencja jest szczególną formę zasilania budżetów j.s.t. Zaliczana jest do bezzwrotnych 
środków  przekazywanych nieodpłatnie z budżetu państwa do  gminy. Jest zatem pomocą skierowaną 
do jednostek samorządu terytorialnego  w sytuacji,  gdy uzyskują  zbyt niskie dochody z własnych 
źródeł. Głównym jej celem  jest równoważenie budżetu gminy i wyrównywanie dochodu 
poszczególnych jednostek. Subwencja zasila , ale nie jest związana  z realizacją konkretnego zadania.  

 
Tabl. Subwencja ogólna Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 

 2015 2016 2017 
Subwencja ogólna z tego: 21 394 686 22 921 676 24 280 936 
Subwencja oświatowa 
Subwencja wyrównawcza  
Subwencja równoważąca 

17 997 626 
3 397 424 

- 

18 769 770 
4 151 906 

- 

19 851 866 
4 429 070 

- 

Źródło: (1),(3). Obliczenia własne. 
  

W Polsce subwencja ogólna dla gmin składa się z kilku części. Może mieć charakter 
redystrybucji poziomej (część równoważąca). Miasto Nowy Targ w ramach subwencji ogólnej otrzymuje 
część  oświatową i wyrównawczą. Subwencję wyrównawczą otrzymują te gminy, w których wskaźnik 
dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % 
wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin z przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik 
Gg). 
 W analizowanych latach subwencja ogólna wykazuje tendencję rosnącą. Dominującą jej 
częścią  jest subwencja oświatowa. Miasto Nowy Targ nie otrzymuje subwencji równoważącej.  
 Subwencja oświatowa kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego w związku z 
finansowaniem przez nie zadań  związanych z prowadzaniem szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych (licea, technika i itp.). Od 2017 roku subwencją oświatową objęte zostały dzieci 6-
letnie z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalona jest w 
wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w tak zwanym roku bazowym, z możliwością 
korekty o inne wydatki z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Podział tej części subwencji 
ma charakter zobiektywizowany, a jego instrumentem jest algorytm ustalony w formie rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw oświaty. Główną jego zasadą jest , że „pieniądze idą za uczniem”. 
Subwencja jest naliczana na podstawie liczby uczniów w placówkach prowadzonych lub dotowanych 
przez gminę. Jest ona skorygowana wskaźnikiem uwzględniającym ewentualne zróżnicowanie kosztów 
kształcenia (np. liczbę osób niepełnosprawnych) oraz formalnym poziomem przygotowania 
zawodowego nauczycieli decydującym o wydatkach  na wynagrodzenia.  
 

1. Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem (WSO)  

WSO =  x 100 
SO- Subwencja ogólna 
D – dochody ogółem 
WSO (2015) = 20,37 
WSO (2016) = 17,88 
WSO (2017) = 19,41 

 Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem Miasta Nowy Targ oscyluje w 
granicach 17 – 20. Subwencja ogólna to blisko 1/5 budżetu miasta.  

2. Wskaźnik udziału części oświatowej subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem ( ) 

 =  x 100 

 – subwencja oświatowa 

 (2015) = 17,13 
 (2016) = 14,64 
 (2017) = 16,11 
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Analiza dotacji celowych 
 Środki finansowe dotacyjne w przeciwieństwie do subwencyjnych przeznaczone są na 
realizację ściśle określonych zadań; nie można ich wydatkować dowolnie. Dotacje z budżetu państwa 
mogą być przekazywane na zadania z zakresu administracji rządowej, usuwanie bezpośrednich 
zagrożeń dla bezpieczeństwa, skutków powodzi i osuwisk, finansowanie zadań własnych itp. Ponadto  
do kategorii dotacji celowych uzyskiwanych przez j.s.t. mogą być zaliczone dotacje udzielone przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środki z Unii Europejskiej.  
 

1. Wskaźnik struktury dotacji celowych ogółem w dochodach budżetu ogółem (WDC)  

WDC =  x 100 

DC*– dotacje celowe ogółem 
D – dochody ogółem 
* –  dotacje oraz inne środki (np. z UE) w latach 2015-17 
WDC (2015) = 21,06 
WDC (2016) = 31,3 
WDC (2017) = 28,2 

 =  

 – dotacje ogółem 
 (2015) = 14,3 
 (2016) = 27,1 
 (2017) = 26,7 

Wskaźnik   uwzględniający tylko kwoty dotacji bez innych środków w latach 2016 – 2017 
jest niemal dwukrotnie większy niż w 2015 roku. Wzrost ten j.s.t. zawdzięczają rządowemu programowi 
„500 +”. Dotacje stanowią ponad 25 %    w budżecie samorządu.  Szczegółowej analizie należy 
poddać, ale nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania, udział poszczególnych dotacji ze 
względu na ich przeznaczenie, to znaczy na zadania bieżące i inwestycyjne. Te na zadania bieżące 
mają charakter zazwyczaj  cykliczny, natomiast inwestycyjne incydentalny.  

Struktura dochodów ogółem
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Tabela: Struktura dochodów ogółem Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 (pl. po zm.) 
2015 (wykon.) 2016 (wykon.) 2017 plan po zm. 

Klasyfikacja budżetowa 
Kwota % Kwota % Kwota % 

Dochody razem z tego: 
m.in. 

105015714  128192960  123218064  

Dz. 600 Transport i łączność 1894557 1,8 3403195 2,65 1271000 1,03 
Dz. 630  Turystyka 839376 0,8 1788934 1,39 154800 0,13 
Dz. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

6528190 6,21 6651443 5,19 7201000 5,84 

Dz. 750 Administracja 877066 0,83 1272531 0,99 563657 0,45 
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Dz. 756 Dochody 
podatkowe (osoby prawne, 
fizyczne) 

44504617 42,38 47082979 36,7 46378390 37,63 

Dz. 758 Różne rozliczenia 22202295 21,14 23550865 18,37 24396550 19,8 
Dz.801 Oświata i 
wychowanie 

2394765 2,28 2494394 1,94 2074748 1,68 

Dz. 852  Pomoc społeczna 10783402 10,27 28861761 22,51 1800985 1,46 
Dz.900 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

10679040 10,17 8550517 6,67 6426255 5,21 

Dz. 926 Kultura fizyczna i 
sport 

2913066 2,77 3367814 2,62 2719200 2,20 

Dz. 855 Rodzina - - - - 29463832 23,91 
         Źródło: (1),(3). Obliczenia własne.  

 
Najbardziej znaczącym źródłem dochodów   są te  z tytułu podatków od osób prawnych i 

fizycznych (Dz. 756). Stanowią ok. 40 % . W 2017 roku kolejnym źródłem zasilającym budżet jest dział 855- 
Rodzina, z którego finansowany jest program „500+”. Są to pieniądze „znaczone” – dotacyjne, których  
nie można przeznaczyć na inny cel. Stanowią prawie ¼ całości budżetu. Trzecim co do wielkości  są 
subwencje  dz. 758  stanowiące prawie 1/5 budżetu. 

Kwoty najważniejszych dochodów wg działów w planie na 2017
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Wydatki budżetu Miasta Nowy Targ 

Wydatki publiczne to rozdysponowanie środków pieniężnych przez państwo i inne związki 
publicznoprawne w celu zaspokojenie potrzeb publicznych. Zgodnie art.6 ust.1 Ustawy o finansach 
publicznych środki  przeznaczone są wyłącznie na dwie kategorie rozdysponowania, którymi są wydatki 
oraz rozchody. Art. 2 ust.2  określa jedynie rodzaje rozchodów, do których w przypadku gminy zalicza się 
spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,  wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe 
związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością finansową. 

 
Tabl. Wydatki ogółem  w latach 2015-2017 (plan po zm.) z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. 

 2015 (wykonanie) 2016(wykonanie) 2017(plan) 
Wydatki ogółem, 
 z tego 

100 840 163 113 764 455 126 266 116 

Wydatki bieżące 82 828 908 103 846 813 111 831 116 
Wydatki majątkowe 18 011 255 9 917 641 14 435 000 
Źródło: sprawozdania w BIP, ) Obliczenia własne. 

 
Wydatki budżetu Nowego Targu w latach 2015-2017 (plan po zm.) rosną. W okresie trzech lat wzrost  

wyniósł ok. 26 mln złotych,  z kwoty 100,8 mln zł w 2015 roku do 126,3 mln zł w 2017. 
1. Wskaźnik struktury zadań bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem.  

WZB =  
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WZB – wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem 
ZB – wydatki bieżące 
W – wydatki budżetu ogółem 
WZB (2015) – 82,1 
WZB (2016) – 91,3 
WZB (2017) – 88,5 

Wydatki bieżące to zasadnicza  część wydatków ogółem. W latach 2016 i 2017 (plan po zm.) stanowią 
prawie 90 %. 

WZM =  
WZM – wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
ZM – wydatki majątkowe 
WZM (2015) = 17,9 
WZM (2016) = 8,7 
WZM (2017) = 11,5 
Wydatki majątkowe określone wskaźnikiem  WZM w analizowanych latach wykazują różne wartości, od 
8,7 w 2016 do 17,9 w 2015 roku. 

Struktura wydatków budżetu

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

2015 2016 2017(plan)

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
 

 
Tabl. Wydatki budżetu Miasta Nowy Targ wg. klasyfikacji budżetowej  

w latach 2015-2017 (plan po zm.) 
2015 2016 2017 

Wydatki – klasyfikacja budżetowa 
kwota % kwota % kwota % 

Wydatki  razem, z tego m. innymi 100840163  113764455  126266116  
Dz. 600 Transport 8437801 8,37 9294375 8,17 8370200 6,63 
Dz. 630 Turystyka 1448769 1,43 197805 0,17 1608500 1,27 
Dz. 700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

4174505 4,14 5022640 4,41 6870000 5,44 

Dz. 710 Działalność usługowa 3539991 3,51 1113685 0,98 1195000 0,94 
Dz. 750 Administracja publiczna 10549815 10,46 10879621 9,56 12436497 9,85 
Dz. 754 Bezpieczeństwo 
publiczne 

1066433 1,06 1112846 0,98 546290 0,43 

Dz. 757 Obsługa długu publiczna 1240952 1,23 1149061 1,01 1300000 1,03 
Dz. 801Oświata i wychowanie 30433123 30,18 32378562 28,46 33862000 26,82 
Dz. 852 Pomoc społeczna 14150559 14,03 32179613 28,28 5253185 4,16 
Dz. 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

493579 0,49 405730 0,36 418535 0,33 

Dz. 855 – Rodzina * - - - - 30012032 23,77 
Dz. 900 – Gospodarka komunalna 15574817 15,44 9678939 8,50 12176255 9,64 
Dz. 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego. 

2305231 2,28 2532000 2,22 3287000 260 

Dz. 926 Kultura fizyczna I sport 5438471 5,39 6082581 5,35 6673200 5,29 
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Źródło: (2), (3) Obliczenia własne. * Obowiązuje od 2017 roku. W ramach tego działu finansowane 
są: Rządowy program „500+” – (19640100) Świadczenia rodzinne,  Asystent rodziny,   Rodziny 
zastępcze (piecza zastępcza) 
 

Miasto Nowy Targ najwięcej  wydaje na oświatę i wychowanie. Wprawdzie procentowy ich 
udział  maleje (wobec wzrostu wydatków ogółem), to  nominalnie rośnie. Plan dz. 801 – Oświata i 
Wychowanie wynosi prawie 34 mln zł i jest   o ponad 3 mln zł wyższy  niż w 2015 roku. Kolejną pozycją  w 
2017 roku mającą charakter socjalny to nowo wprowadzony dział 855 – Rodzina  o wielkości  ponad 30 
mln zł, który stanowi  blisko 24 % wydatków ogółem,.  Uwzględniając pomoc społeczną (dz. 852) w 
kwocie 5,3 mln. złotych  łączne wydatki  „socjalne” Miasta wynoszą  ponad 35 mln zł. i jest to największa 
grupa  budżetowa. Administracja (dz. 750) kosztuje  ok. 12,4 mln zł, podobną kwotę - 12,2 mln zł wydaje 
się  na gospodarkę komunalną.  

Najważniejsze wydatki w 2017
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Wynik budżetu Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 (plan) 
 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego może być zrównoważony,  wówczas wydatki są na 
tym samym poziomie co dochody. Nadwyżka występuje wówczas,  gdy wydatki są mniejsze niż 
dochody;  deficyt definiujemy jako odwrotność nadwyżki.  

Nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Wynik 
budżetu operacyjnego (nadwyżka operacyjna) ma bardzo duże znaczenie. Stanowi jeden z 
najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t. Obrazuje on zdolność gminy  do pokrycia 
wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Wydatki bieżące wyższe od dochodów bieżących 
(deficyt operacyjny) oznaczają, że  są one na poziomie przekraczającym możliwości finansowe j.s.t. 
Wykonywanie zadań bieżących  odbywa się w tym przypadku kosztem sprzedaży majątku lub poprzez 
zaciągnięcie nowych zobowiązań. W sytuacji gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących 
(nadwyżka operacyjna) to  j.s.t ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę 
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obecnie prawo finansów publicznych narzuca 
samorządom obowiązek zrównoważenia budżetów w części operacyjnej. Obowiązek ten dotyczy 
zarówno planowania budżetu,  jak i etapów jego wykonywania (art. 235-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. z 2016  r. pozycja 885 z późn. zm.). Ustawa dopuszcza wyższe 
wykonanie wydatków bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 
o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem  pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w przypadku,  gdy  te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. 

 
Tabl. Wynik budżetowy, wynik operacyjny Miasta Nowy Targ w latach 2015-17 

 2015 2016 2017 
Wynik budżetowy  
nadwyżka (+) 
deficyt (-) 

 
(+) 4 175 550 

 
(+) 14 428 505 

 
 

(-) 3 048 052 
Wynik operacyjny 13 316 644 15 488 232 8 280 948 

Źródło: sprawozdania finansowe w BIP, ) Obliczenia własne.  
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Wynik budżetu i operacyjny
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Rok 2016 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 14,4 mln zł. Jest to najlepszy wynik w 

omawianych  latach. Plan na 2017 r. przewiduje deficyt w wysokości ponad 3 mln. zł. W ocenie 
ekspertów na koniec roku budżet nie tylko może on się zrównoważyć, ale może wykazać nadwyżkę, 
pod warunkiem, że nie nastąpią nowe,  znaczące wydatki.  
Nadwyżka operacyjna – wskaźniki 

1. Nadwyżka operacyjna jako wyraz stopnia możliwości akumulacji środków, które mogą być 
angażowane w wydatki majątkowe lub rozchody budżetowe . 

NO = DB - WB  
NO — kwota nadwyżki budżetowej  
DB — dochody bieżące  
WB — wydatki bieżące 

NO2015 = 13,31 
NO2016 = 15,48 
NO2017 = 8,28 

2. Wskaźnik stopnia pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi  

NO1 =  

NO1 2015 = 116,07 
NO1 2016 = 114,91 
NO1 2017 = 107,40 

2. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami ogółem  

WD =  

D – dochody ogółem 
WD 2015 = 126,7 
WD 2016 = 123,4 
WD 2017 = 110,2 

Analiza wybranych wskaźników wzajemnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami może 
wykazywać pozytywne lub  negatywne trendy w dysponowaniu zasobami publicznymi.  

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami ogółem (WD) osiągający  wartości równe 
lub poniżej jedności oznacza, że w danej jednostce w sposób przejściowy lub trwały zaczyna brakować 
środków na realizację zadań bieżących oraz środków na realizację nowych zadań, przede wszystkim 
inwestycyjnych. Brak zmian w ich strukturze może  doprowadzić do trwałych trudności finansowych,  a 
nawet niewypłacalności (utraty płynności).  

W  Nowym Targu  wysokość nadwyżki operacyjnej i wskaźnik stopnia pokrycia wydatków 
bieżących dochodami ogółem jest na bezpiecznym poziomie. Należy jednak zwrócić uwagę, że  
wskaźniki te  pomimo ich wysokich wartości wykazują tendencję malejącą. 

Poziom nadwyżki operacyjnej (wskaźnik NO, NO1, WD) spełniają warunki art. 242 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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Zadłużenie Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 (plan) 

Tabl. Zobowiązania ogółem Miasta Nowy Targ w latach 2015-2017r. 
 2015 r. 2016 r. 2017 (plan) * 

Zobowiązania ogółem  
(stan na 31.12) 

49 392 710 42 002 829 3 3793 479 

Wskaźnik zadłużenia do dochodów 
ogółem 

47,03 32,76 27,41 

Koszty obsługi (dz.757) 1 240 952 1 149 061 1 300 000 
Źródło: Sprawozdania finansowe w BIP,  Obliczenia własne; * Rb-2 na koniec II kwartały 2017r. 

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem (Wz) liczony według wzoru: 

Wz =  
gdzie: 
Zo – zobowiązania ogółem na 31.12,  
Do – dochody ogółem na 31.12 wynosi w kolejnych  latach:  
Wz (2015) = 47,03 
Wz (2016) = 32,76 
Wz (2017) = 27,41 

Wskaźnik zadłużenia (Wz) w  Nowym Targu sukcesywnie maleje. Na koniec 2015 wyniósł  47,03, 
plan na koniec 2017 r. oscyluje wkoło  27,41.W ocenie ekspertów wspomniane parametry nie do końca 
oddają rzeczywisty stan zadłużenia. Wprowadzenie do budżetu środków dotacyjnych programu „500+” 
spowodowało wzrost dochodów, co skutkuje obniżeniem wskaźnika Wz. Dochody i wydatki programu  
są sztywne, mają  czysto przepływowy charakter, a więc nie mogą być rozdysponowane w żaden inny 
sposób niż świadczenie wychowawcze, a tym samym nie wpływają na zdolność obsługi zadłużenia. W 
ocenie ekspertów transfery finansowe  tego typu powinny być wyłączone z budżetów j.s.t, gdyż w 
dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do zwiększenia zadłużenia gmin i problemów z zachowaniem 
płynności finansowej.   

Nominalne zadłużenia Miasta w 2017 r. (stan na koniec II kwartału) w stosunku do 2015 r. 
zmalało o ponad 15,6 mln zł. Koszt obsługi długu corocznie pochłania ok. 1,2 mln zł. Miasto na bieżąco 
reguluje zobowiązania dłużne. Zwracamy uwagę, że od 2014 r. podstawą wyliczania maksymalnej 
absorpcji długu jest indywidualny wskaźnik, który odnosi się do zrealizowanych dochodów bieżących, 
dochodów z majątku oraz wydatków bieżących w ujęciu ex post za okres trzech lat. Nowe rozwiązania 
kładą nacisk na możliwość spłaty zadłużenia, a nie na jego rozmiary. Ustawodawca założył, że liczy się 
tylko potencjał do ponoszenia spłat zadłużenia w kolejnych latach budżetowych.  

 

Analiza wydatków dz. 801 – Oświata i Wychowanie w latach 2015-
2017 (plan po zm.) 

Wydatki działu 801  to największa pozycja wydatkowa budżetu Miasta Nowy Targ. Wykazują 
one tendencję  rosnącą. W roku 2015 na ten cel przeznaczono sumę  30,4 mln złotych, plan na 2017 
przewiduje  ponad 33,8 mln zł.  

 
Tabl. Struktura wydatków dz. 801 w rozbiciu na poszczególne rozdziały  w latach 2015-2017 

2015 2016 2017 
(pl. po zm.) 

 

kwota % kwota % kwota % 
Dz. 801 ogółem 
 z tego 

30 433 123 100% 32 378 562 100% 33 862 000 100% 

801 01 Szkoły podstawowe 14 794 754 48,6 15 828 738* 48,9 15 181 685 44,8 
801 10  Gimnazja 7 429 204 24,4 8 042 253 24,8 8 149 240 24,0 
801 04 Przedszkola 5 229 252 17,2 5 411 577 16,7 6 257 000 18,5 
801 03 Oddziały „0” przy SP 734 394 2,4 662 815 2,0 710 000 2,1 
801 13 Dowożenie uczniów 143 052 0,5 138 984 0,4 168 000 0,5 
801 14 Zespół Ekon-Admin 597 154 1,9 576 031 1,8  - - 
801 46 Dokształcanie i 
doskonalenie  nauczycieli 

127 653 0,4 115 375** 0,4 154 000 0,5 

801 48 Stołówki szkolne 637 841 1,2 393 350 1,2 635 000 1,9 
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801 95 Pozostała działalność 452 103 1,5 451 941 1,5 648 000 1,9 
801 06 Inne formy 
wychowania przedszkolnego 

85 574 0,3 76 894 0,2 80 000 0,2 

801 49 specjalna org. nauki i 
metod – przedszkola 

49 675 0,1 248 753 0,8 1 045 757 3,1 

801 50 specjalna org. nauki i 
metod - szkoły 

422 461 1,4 431 841 1,3 833 318 2,5 

* sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ (str. 25) za 2016 – 15640773;  
** sprawozdanie   z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ (31) za 2016r – 127653; Źródło: BIP;. 
Obliczenia własne. 
 

W analizowanych latach rosną wydatki praktycznie wszystkich rozdziałów. Największy wzrost  w 
2017 roku dotyczy rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnego. Przewidziana kwota na ten cel to 1045 tys. zł, czyli blisko 
0,8 mln zł więcej niż w 2016 roku. Podobną sytuację obserwujemy w rozdz. 80150,  gdzie wydatki w 2017 
r. są o 0,4 mln większe niż rok temu. Z objaśnień do budżetu Miasta Nowy Targ na 2017r wynika, że tak 
znaczący wzrost wynika nie tylko ze wzrostu liczby dzieci, uczniów niepełnosprawnych w placówkach 
dla których organem prowadzącym jest Miasto, ale również w placówkach prowadzonych przez osoby 
prawne, fizyczne inne niż j.s.t. 

W budżecie dz. 801  najwięcej, bo średnio ponad 45 %  Miasto zabezpieczyło na prowadzenie 
szkół podstawowych,  następnie na gimnazja ok. 24 % i przedszkola ok. 18 % 

W wydatkach dz. 801 na 2017 nie przewidziano obsługi administracyjno-finansowej szkół. Środki  
na ten cel w wysokości 575 tys. zł znajdują się w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75085  
Wspólna obsługa j.s.t. Od 2017 roku w  Nowym Targu funkcjonuje  Miejskie Centrum Usług Wspólnych, 
które powstało na bazie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli. 

Najważniejsze wydatki działu 801 oświata i wychowanie
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Centrum (MCUW)  zapewnia  obsługę administracyjną,  prawną, w zakresie spraw kadrowo-

płacowych, prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości na zasadach określonych w przepisach 
prawa i  organizacyjną zgodnie z §3  Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 
listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych. 
 

Analiza części oświatowej subwencji ogólnej Miasta Nowy Targ 
 

O zakresie, sposobie i źródle finansowania zadań oświatowych stanowią przepisy art. 5a ust 3 
ustawy z dnia 7 września 1991 r .o systemie oświaty (dz. U. Z 2015 r. Poz. 216S z późn. zm.), w myśl których 
środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 167 ust 2. Konstytucji RP dochodami j.s.t są dochody własne, 
subwencje (w tym część oświatowa subwencji ogólnej) oraz dotacje celowe z budżetu państwa. 
Sposób ustalania subwencji oświatowej jest określony ustawą (ort. 27 i ort. 28 Ustawy z dnia 13 listopada 
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego — Dz. U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.).  

Kwota subwencji określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Podział subwencji oświatowej 
po odliczeniu rezerwy ustawowej między gminy, powiaty i województwa samorządowe dokonuje się 
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według kryteriów ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z 
zasadami przyjętymi  w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku. W celu doprecyzowania sposobu 
mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji rozporządzenie 
uzależnia ją od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymywanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag 
dla wybranych kategorii wiekowych, ustalonych typów i rodzaju szkół oraz wskaźnika korygującego i 
uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Analizą części oświatowej subwencji ogólnej Miasta Nowy Targ objęto następujące obszary:  
 wysokość przydzielonej  subwencji oświatowej w oparciu o algorytm podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2017 r. 
 zgodność metryczki subwencji oświatowej na 2017r. ze sprawozdaniem SIO wg stanu na 30 

września/ 10 października 2016 r. 
 szczegółowe badanie danych dotyczących obliczenia wysokości ostatecznej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. z podziałem na poszczególne placówki oświatowe 
Miasta Nowy Targ 

Analizy dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 grudnia 2016 r. w 
sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
na 2017 rok (Dz. U. 2016 poz. 2298). 

Część oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu 
terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez  nie zadań  określonych w ustawie z dnia 7 
wrześnio 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.).  

Część oświatowa subwencji ogólnej jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego 
zgodnie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego). 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej (SO) składa się z trzech elementowi:  

 SOA - kwota bazowa części oświatowej, według finansowego standardu A podziału części 
oświatowej na realizację zadań szkolnych,  

 SOB - kwota uzupełniająca uwzględniająca wagi P zwiększające finansowy standard A na 
realizację zadań szkolnych,  

 SOC - kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.  
SO = SOA + SOB + SOC 

 
Tabl. 14. Wartości standardu finansowego A oraz wskaźnika  

korygującego Di w 2017 roku (w zł). 
 Wartość – 2017 r. 

Standard A 5292,7779 
Wskaźnik korygujący Di 1,0089390991 

  
Standard A - otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji (S0) pomniejszoną o 0,4 % rezerwy przez 
ogólną  liczbę uczniów przeliczeniowych w kraju.  
Wskaźnik korygujący Di - wskaźnik uwzględniający stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 
Zastosowanie tego wskaźnika umożliwia przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej 
subwencji ogólnej do tych j.s.t, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu 
zawodowego w relacji do ogólnej liczby  jest wyższy niż średnia krajowa, co przekłada się na poziom 
ponoszonych  wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uzależniona jest od liczby uczniów 
przeliczeniowych otrzymanej poprzez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii 
uczniów oraz określonych typów i rodzajów szkół, a także  wskaźnika korygującego uwzględniającego 
stopnie awansu zawodowego nauczycieli.  

Od 2017 r. sześciolatki (dzieci oddziału „0") objęte zostały subwencją oświatową. Do tej pory 
jednostki samorządu terytorialnego na wszystkie dzieci przedszkolne otrzymywały dotację.  W 2017 r. 
rozszerzeniu uległy zadania pozaszkolne subwencji oświatowej (SOC) o  związane z prowadzeniem 
przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych 
form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat i wyżej. Rozporządzenie MEN z dnia 22 
grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U poz. 2298) wprowadziło w tym celu nowe wagi P37, P38, 
P39, P46, P52. 
Ogólna liczba uczniów objęta subwencją oświatową wynosi 3028,  z czego: 

 W szkołach podstawowych – 2087 
 W gimnazjum – 941 

W roku 2017 subwencją oświatową objętych zostało 323 dzieci 6-cio letnich, w tym: 
 W przedszkolach  P37  – 172 
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 W oddziałach przedszkolnych („0” przy SP) i innych formach   P38  – 151  
Liczba uczniów dysfunkcyjnych (niepełnosprawni) objętych subwencją w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, wychowaniu przedszkolne) wynosi 62 z czego: 

a) Szkoły podstawowe, gimnazja 25 :  P4  – 7, P5  – 7, P6  – 2, P7  – 9  
b) Wychowanie przedszkolne 37 : P 49  – 11, P51  – 19, P54  – 6, P55  – 1  
Przy obliczaniu liczby uczniów szkół podstawowych wartość ustaloną na podstawie danych 

Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 
2016 roku  zwiększono o 5,23 %. 

Przy obliczaniu liczby gimnazjów wartość ustaloną na podstawie danych SIO dla bazowego 
roku szkolnego (stan na dzień 30 września 2016 r.) , zmniejszono o 11,08 % (załącznik do Rozporządzenia 
MEN z dnia 22 grudnia 2016r, poz. 2298 pkt. 9-10). Zwiększenia i zmniejszenia  są konsekwencją 
wprowadzonej od 1 września 2017 roku reformy oświatowej tj. brak naboru do I klasy gimnazjum oraz 
utworzenia kl. VII w szkołach podstawowych.  

 
Tabl. Liczba uczniów objętych subwencją oświatową na 2017. 

Nazwa placówki 
Liczba uczniów SIO 

30 września 2016 

Liczba uczniów SP po 
uwzględnieniu zwieksz. 

o 5,32 % 

Liczba uczniów Gim 
po uwzględnieniu 
zmniejsz. o11,08 % 

Szkoła Podstawowa Nr 11 482 507,6424 - 
Szkoła Podstawowa Nr 3 214 225,3848 - 
Szkoła Podstawowa Nr 6 154 162,1928 - 
Szkoła Podstawowa Nr 4 196 206,4272 - 
Szkoła Podstawowa Nr 2 481 506,5892  
Szkoła Podstawowa Nr 5 560 2198,0284  

Razem 2087 -  
Gimnazjum Nr 1 472 - 4197024 
Gimnazjum Nr 2 396  352,1232 

IV Gimnazjum MCE 73 - 64,9116 
Razem 941  836,7372 

Źródło: Metryczka Subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017 rok. Obliczenia własne. 
 

Łączna liczba uczniów uwzględniająca zwiększenia w szkołach podstawowych oraz 
zmniejszenia w gimnazjach ujęta w metryczce subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017 wynosi 
3034,7656. 

 

Rozliczenie subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017 rok 
na poszczególne placówki oświatowe. 

1. Rozliczenie (podział) subwencji dokonano w oparciu o: 
 Metryczkę subwencji oświatowej na 2017 r. (zasadniczą) 
 Metryczkę analityczną – wykaz szkół i placówek oświatowych opracowaną w MEN na 

podstawie sprawozdania SIO stan na 30 IX/10X – 2016r. 
 W poniższej tabeli w pozycji  „Razem” znajdują się środki finansowe na uczniów 

dysfunkcyjnych (niepełnosprawnych) szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkolnych 
(w tym oddziały „0” przy SP), oraz subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach oraz 
oddziałach „0” przy szkołach podstawowych.  

  
Tabl. Podział subwencji oświatowej na placówki oświatowe Miasta Nowy Targ na 2017. 

Nazwa placówki SOA SOB SOC Razem 

SP Nr 11 2710856,388 

 P17  – 111073,882 
 P34  – 77057,487 
 P35  – 8010,135 

196141,505 
 

P56  – 2710,856 2909708,749 

SP  Nr 11 (oddział 
innego typu) 

- -  P38  – 109258,254 109258,254 

SP  Nr 3 1203575,243 

 P4  – 14952,254 
P5  – 46458,788 
P6  – 19224,325 
P7  – 101461,72 
P14  – 24030,407 
P34  – 39222,95 

 
 
 

P56  – 1203,575 

 
 

1450129,262 
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245350,444 

SP  Nr 3 (oddział 
innego typu) 

- - P38  – 49342,437 49343,437 

SP  Nr 6 866124,240 
P14  – 40050,67 

P34  – 31239,522 
71290,192 

 
P56  – 866,124 

 
938280,556 

SP   Nr 6 (oddział 
innego typu) 

- - P38  – 28195,678 28195,678 

SP  Nr 4 1102339,942 

P4  – 7476,1271 
P5   – 30972,525 

P7  – 101461,72 
P14  – 16020,271 
P34  – 35404,791 

191335,434 

 
P56  – 1102,339 

 
1294777,715 

SP  Nr 4 (oddział 
innego typu) 

- - P38  – 91635,954 91635,954 

SP  Nr 5 3149542,691 

P7  – 50730,86 
 P34 – 98925,153 
P35  – 40050,679 

189706,692 

 
P56 – 3149,542 

 
3342398,925 

SP  Nr 5 (oddział 
innego typu) 

- - P38 – 105733,794 105733,794 

 
SP  Nr 2 

 
 
 

2705232,204 

 
P5  – 15486,262 
P7  – 152192,58 
P14  – 56070,950 
P34  – 87817,767 
P35  – 32040,543 

369240,536 

P56 – 2705,232 
 

3077177,972 

SP  Nr 2 (oddział 
innego typu 

- - 
P38 126880,553 
P54  – 15486,263 

142366,816 

Gimnazjum Nr 1 2241248,824 

P4   – 7476,1271 
P5  – 15486,2628 
P7  – 50730,86 

P31  – 89649,943 
163343,192 

 
P56 – 2241,248 

 
2406833,264 

Gimnazjum Nr 2 1880369,776 

P4   – 22428,381 
P6 – 19224,325 

P17  – 43788,742 
P31 – 75214,783 

160656,231 

 
P56 1880,369 

 
2042906,376 

Gimnazjum IV MCE 
niepubliczne o upr. 

publicznych 
346633,822 

P30  – 36312,62 
P31 – 13865,351 
P35 – 16020,271 

66198,242 

 
P56 346,633 

 
413178,697 

Klub Przedszkolny 
Dziecięce Marzenia 

- - P38 – 21146,758 21146,758 

Przedszkole. 
Niepubliczne 

Wesoły Korowód 
- - 

P37  – 16020,271 
P49 – 101461,72 
P51  – 13457,028 
P55  – 19224,33 

 
150163,349 

Niepubliczne 
Przedszkole 

Niebieska Kokardka 
- - 

P49  – 405846,88 
P51  – 44856,763 
P54  – 15486,263 
P37  – 12015,203 

 
478205,109 

Niepubliczne 
Przedszkole 

Lokomotywa 
- - P37 - 124157,105 124157,105 

Niepubliczne 
Przedszkole  Fiku 

Miku 
- - P37 - 48060,814 48060,814 
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Niepubliczne 
Słoneczne 
Przedszkole 

- - 
P37 – 48060,814 
P54 – 30972,527 

 
79033,342 

Przedszkole Nr 4 - - 

P37-224283,802 
P49 -50730,86 

P51- 22428,382 
P54 – 15486,263 

 
312929,307 

Przedszkole Nr 2 - - 
P37 – 140177,376 
P54 – 15486,263 

 
155663,640 

Prywatne 
Niepubliczne 
Przedszkole 
Liwlandia 

 

- - 
P37-52065,883 
P51-4485,676 

56551,559 

Przedszkole. 
Niepubliczne 
Zgrom. Sióstr 

Serafitek 

- - P37-24030,407 24030,407 

Ogółem 16205923,13 1653262,468 1992680,24 19851865,838 
Źródło: Metryczka (zasadnicza i  analityczna) subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017 rok. 
Obliczenia własne. 
 
Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok wynosi 19851866 zł. 
SO = SOA + SOB + SOC 
SO – subwencja ogółem 
SOA – zadania szkolne – kwota bazowa  
SOB – zadania szkolne – kwota uzupełniająca  
SOC – zadania pozaszkolne 

SO (19851866) 
 

 
SOA (16205923)  SOB (1653262)  SOC(1992680) 

Kwota subwencji oświatowej przypadająca na daną jednostką oświatową jest między innymi 
pochodną liczby uczniów w danej szkole. W roku szkolnym 2016/17 (stan na 30 września 2016 roku – SIO 
– dane będące podstawą do naliczania kwoty subwencji na rok 2017) najwięcej uczniów w szkołach 
podstawowych  uczyło się w SP  Nr 5 – 560 (589,792), następnie w SP  Nr 11 = 482, Nr 2 -481, najmniej w 
SP  Nr 6 -154 oraz SP Nr 4 – 196. W grupie  drugiej  najwięcej w Gimnazjum Nr 1 – 472, najmniej w IV 
Gimnazjum MCE,  niepublicznym o uprawnieniach publicznego -73 uczniów.  

 

subwencja oświatowa 2017 bez subwencji na dzieci 6 letnie
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Największą kwotę subwencji oświatowej w grupie  szkół podstawowych na 2017 rok otrzymała 
Szkoła Podstawowa Nr 5 – ponad 3,34 mln. Zł. następnie Szkoła Podstawowa Nr 2 – ponad 3,07 mln 
złotych, Szkoła Podstawowa Nr 11 – ponad 2,9 mln złotych. Na uwagę zasługuje fakt, że SP Nr 2 ma o 
jednego ucznia mniej niż SP Nr 11. Różnica subwencji tu  sięga ponad 0,4 mln zł. z korzyścią dla SP Nr 2. 
Powodem tego jest większa ilość dzieci niepełnosprawnych. Najmniejszą subwencję – 938 tys. zł. 
otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 6, następnie Szkoła Podstawowa Nr 4 – 1,29 mln złotych. Gimnazja 
prowadzone przez Miasta Nowy Targ otrzymały subwencję ponad 2 mln zł. każde, Gimnazjum Nr 1 – 
2,4mln zł, Gimnazjum Nr 2 – 2,04 mln zł. 

W kwotach naliczonej subwencji oświatowej na poszczególne placówki prowadzone przez 
gminę oraz osoby prawne, fizyczne inne niż j.s.t znajdują się środki finansowe na organizację 
specjalnych form nauki dla uczniów niepełnosprawnych wszystkich szczebli tj. szkoły podstawowe, 
gimnazja i przedszkola. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 rok zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzone zostały w dziale 801 – Oświata i 
Wychowanie nowe rozdziały w brzmieniu : 

 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 
innych formach wychowania przedszkolnego. 

 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licach 
ogólnokształcących itp. W celu stworzenia możliwość ewidencji przez j.s.t wydatków na 
realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w ogólnodostępnych szkołach, przedszkolach i innych formach 
wychowania przedszkolnego.  

W subwencji oświatowej przewidziano wsparcie  samorządów poprzez zastosowanie wag 
przeliczeniowych  dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, niewidzących, z autyzmem, 
niepełnosprawnością ruchową itp. 

Miasto Nowy Targ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017 otrzymała kwotę 1411172. Samorząd ma obowiązek 
wydatkować środki otrzymane w subwencji na kształcenie specjalne, ale określenie sposobu i formy 
realizacji tego obowiązku pozostawiono w gestii samorządu. Konsekwencje związane z 
niezrealizowaniem przez j.s.t przepisów art. 32 Ustawy o zmianie niektórych ustaw z samorządowych 
ustaw ustrojowych, zagadnienia związane z naruszaniem  prawa przez organy j.s.t  reguluje Ustawa z 
dnia 17 grudnia 2004r, o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych – tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r poz. 168 z późn. zm. 

W kwocie ogółem 1411172 znajdują się fundusze dla szkół podstawowych i gimnazjów w 
wysokości 655763zł wagi P4 , - P7  ) oraz przedszkoli i oddziałów „0” przy szkołach podstawowych w 
wysokości 755409zł (wagi P49,   P51 , P54.   
 

Tabl. Uczniowie niepełnosprawni – szkoły podstawowe, gimnazja –subwencja na 2017 rok. 

Nazwa placówki Waga 
liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
kwota razem 

Szkoła Podst. Nr 3 

P4   
P5  
P6  
P7  

2 
3 
1 
2 

14952,254 
46458,788 
19224,325 
101461,72 

 
 

182097,87 

Szkoła Podst. Nr 4 
 P4   
P5  
P7 

1 
2 
2 

7476,1271 
30972,525 
101461,72 

 
139910,372 

 
Szkoła Podst. Nr 5  P7  1 50730,86 50730,86 

Szkoła Podst. Nr 2 

 
P5  
P7 
 

 
1 
3 

 
15486,263 
152192,58 

 
 

167678,842 

Gimnazjum Nr 1 
P4   
P5  
P7    

1 
1 
1 

7476,1271 
15486,262 
50730,86 

 
73693,249 

Gimnazjum Nr 2 
P4   
P6  

 

3 
1 

22428,381 
19224325 

 
41652,706 

Ogółem  25  655763,116 
Źródło: Metryczka (zasadnicza, analityczna) subwencji oświatowej na 2017 rok. Obliczenia własne. 
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Wysokość subwencji oświatowej przypadającej na daną placówkę zależy od ilości uczniów 
dysfunkcyjnych oraz ich niepełnosprawności. 

 
Tabl. Przedszkola, oddziały „0” przy szkołach podst. – dzieci niepełnosprawne – subwencja na 2017 rok. 

Nazwa przedszkola lub oddz. 
„0” przy SP 

W
a

g
a

 

Lic
zb

a
 d

zie
c

i 
n

ie
p

e
łn

o
sp

ra
w

n
yc

h
 

Kw
o

ta
 

Ra
ze

m
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
oddział „0” 

P54 1 15486,263 15486,263 

Przedszkole  Niepubliczne 
„ Wesoły Korowód” 

P49  
P51 
P54 

2 
3 
1 

101461,72 
13457028 
19224,33 

 
134143,078 

Niepubliczne. Przedszkole 
„Niebieska Kokardka” 

 
P49  
P51 
P54 

 

8 
10 
1 

405846,88 
44856,763 
15486,263 

 
466189,906 

Niepubliczne Słoneczne 
Przedszkole 

 
P54 

 

 
2 

 
30972,527 

 
30972,527 

Przedszkole Nr 4 

 
P49  
P51 
P54 

 

1 
5 
1 

50730,86 
22428,382 
15486,263 

 
88645,505 

Przedszkole Nr 2 P54 1 15486,263 15486,263 
Prywatne  Niepubliczne 
Przedszkole  Liwlandia 

P51 1 4485,676 4485,676 

Ogółem  37  755409,218 
Źródło: Metryczka (zasadnicza i  analityczna) subwencji oświatowej na 2017 rok. Obliczenia własne. 
 

Subwencją oświatową przeznaczoną na dzieci niepełnosprawne objęte są dzieci oddziału „0” 
przy szkołach podstawowych oraz przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto, a także 
przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby prawne, fizyczne inne niż j.s.t. 
 

Wydatki poszczególnych placówek oświatowych Miasta Nowy 
Targ a naliczona  subwencja oświatowa.  
 

Przedmiotem analizy jest zbadanie czy otrzymana subwencja oświatowa na 2017 r. pokrywa 
wszystkie wydatki subwencjonowane  placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

Wydatkami subwencjonowanymi w gminie są wszystkie wydatki bieżące działu 801 w 
rozdziałach : 
801 01 – Szkoły Podstawowe  
801 10 – Gimnazja  
801 46 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
801 14 – Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół 
801 49, 801 50 – Specjalna organizacja nauki – uczniowie i dzieci  niepełnosprawne 
801 95 – Pozostała działalność. 

 
Tabl. Wydatki subwencjonowane placówek oświatowych w 2017 roku (stan na 31.08.2017 rok) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  Razem 
Placówka Rozdz. 

801 01 
Rozdz.  
801 10 

Rozdz. 
801 46 

Rozdz. 
801 50 

Rozdz.  
801 95 

 

Gimnazjum Nr 1 - 3654431 21000 60911 30000 3 766 342 
Gimnazjum Nr 2 - 3786177 15000 87075 - 3 888 252 
Szkoła Podst. Nr 2 3293847 - 20900 151307 28000 3 494 054 
Szkoła Podst. Nr 3 1798371 - 10000 167715 27300 2 003 386 
Szkoła Podst. Nr 4 1954483 - 11200 195435 - 2 161 118 
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Szkoła Podst. Nr 5 3716330 - 19000 56590 - 3 791 920 
Szkoła Podst. Nr 6 1514948 - 10000 - - 1 524 948 
Szkoła Podst. Nr 11 3221455 - 18000 - - 3 239 455 
Źródło: Dane otrzymane z Miasta  Nowy Targ na 2017 pl. po zmianach (stan na 31 sierpnia 
2017 r.). Obliczenia własne. 
 

Zespół ekspertów nie posiada informacji dotyczących wydatków inwestycyjnych (są to wydatki 
niesubwencjonowane). Otrzymane dane przedstawione zostały poniżej w układzie działu  i rozdziału,  
bez paragrafów,  
 

Tabl. Wydatki subwencjonowane (bez rozdz. 80114) placówek oświatowych  Miasta Nowy Targ   
a otrzymana subwencja na 2017 rok. 

 
Nazwa placówki 

Plan wydatki 
subwencjonowane 

Kwota naliczonej * 
subwencji oświatowej  

Różnica  
(wydatki-

subwencja) 
Gimnazjum Nr 1 3 766 342 2 406 833 1 359 509 
Gimnazjum Nr 2 3  888 252 2 042 906 1 845 346 
Szkoła Podst. Nr 2 3 494 054 3 077 177 416 877 
Szkoła Podst. Nr 3 2 003 386 1 450 129 553 257 
Szkoła Podst. Nr 4 2 161 118 1 294 777 866 341 
Szkoła Podst. Nr 5 3 791 920 3 342 398 449 522 
Szkoła Podst. Nr 6 1 524 948 938 280 586 668 
Szkoła Podst. Nr 11 3 239 455 2 909 708 329 747 
Źródło: Dane otrzymane z Urzędu Miasta Nowy Targ, metryczka subwencji oświatowej na 2017 r. 
Obliczenia własne. ; * bez subwencji na dzieci przedszkolne. 
 

Subwencja a wydatki subwencjonowane 
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Naliczona subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

Miasto Nowy Targ na 2017 rok nie pokrywa planowanych wydatków subwencjonowanych. Budżet 
Miasta z dochodów własnych musi pokrywać brakujące fundusze. Najwięcej samorząd „dokłada” do 
wydatków Gimnazjum Nr 2,  z kwotą dopłaty ponad 1,84 mln złotych, i Gimnazjum Nr 1,  ponad 1,35 mln 
złotych.  
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Tabl. Procentowy udział subwencji oświatowej i środków własnych w wydatkach subwencjonowanych 
szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Nowy Targ w 2017r. 

Nazwa placówki 

Procentowy udział 
subwencji w pokryciu 

wydatków 
subwencjonowanych 

Procentowy udział 
środków własnych 

Miasta 

Gimnazjum Nr 1 63,9 36,1 
Gimnazjum Nr 2 52,5 47,5 
Szkoła Podstawowa  Nr 2 88,1 11,9 
Szkoła Podstawowa Nr 3 72,4 27,6 
Szkoła Podstawowa Nr 4 59,9 40,1 
Szkoła Podstawowa Nr 5 88,1 11,9 
Szkoła Podstawowa Nr 6 61,5 38,5 
Szkoła Podstawowa Nr 11 89,8 10,2 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

W grupie  szkół podstawowych najwięcej środków własnych do pokrycia wydatków 
subwencjonowanych pochłania Szkoła Podstawowa Nr 4 – 866 tys. złotych rocznie, następnie Szkoła 
Podstawowa Nr 6 i Nr 3 ponad 550 tys. zł. Najmniej Miasto „dokłada” do Szkoły Podstawowej Nr 11, 
blisko 330 tys. zł rocznie. Biorąc pod uwagę procentowy udział subwencji oświatowej w pokryciu 
wydatków subwencjonowanych to w najlepszej sytuacji jest Szkoła Podstawowa Nr 11. Tu  pokrywa ona 
prawie 90 % wydatków. Na podobnym poziomie są  Szkoła Podstawowa  Nr 2 i Nr 5 – 88 %. W 
Gimnazjum Nr 2 subwencja pokrywa tylko 52 % wydatków subwencjonowanych, w Szkole Podstawowej 
Nr 4  prawie 60 % a w Szkole Podstawowej Nr 6 – 61 %. 

 

Subwencja a środki Miasta w pokryciu wydatków subwencjonowanych
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Subwencją objęte są także ponoszone przez samorząd wydatki   rzeczowe i płacowe 

pracowników administracji (wskaźnik Wr w wskaźniku korygującym Di) – rozdz. 80114 – Zespół 
Ekonomiczno  Administracyjny Szkół. W Nowym Targu zadanie to od 2017 roku prowadzi Miejskie 
Centrum Usług Wspólnych. Na ten cel przewidziano  575 tys. zł. (rozdz. 750 – Administracja publiczna). 
Uwzględniając powyższą kwotę w wydatkach każdej placówki prowadzonej przez Miasto procentowy 
udział subwencji w pokryciu wydatków spada, a wzrasta udział funduszy samorządowych.  

Reasumując należy stwierdzić, że wydatki subwencjonowane ponoszone w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Targ przewyższają 
otrzymywaną  subwencję oświatową. Samorząd musi dopłacać do utrzymania czerpiąc  ze środków 
własnych, co odbywa się kosztem innych zadań. Precyzyjne  wyliczenie ile wynoszą  niezbędne dopłaty 
jest trudne i zawsze opiera się na pewnych założeniach. Przeprowadzona analiza pokazuje skalę 
problemu, który powinien być przedmiotem dyskusji na środowisku  samorządu. 
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Wydatki subwencjonowane szkół  podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w latach 2015-2017. 
 

Tabl. Wydatki subwencjonowane szkół podstawowych i gimnazjów 
w 2015 roku (wykonanie) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  Razem 
Placówka Rozdz. 

801 01 
Rozdz.  
801 10 

Rozdz. 
801 46 

Rozdz. 
801 50 

Rozdz.  
801 95 

 

Gimnazjum Nr 1 im. 
T. Kościuszki 

- 3547414 17243 58712 35323 3658692 

Gimnazjum Nr 2 im. 
K.S Wyszyńskiego 

- 3670035 16812 148345 2225 3837417 

Szkoła Podst. Nr 2 3366524 - 20776 22921 35794 3446015 
Szkoła Podst. Nr 3 1813708 - 11440 50071 36951 1922170 
Szkoła Podst. Nr 4 1705698 - 9596 77152 290 1792736 
Szkoła Podst. Nr 5 3588782 - 17697 40262 640 3647381 
Szkoła Podst. Nr 6 1449802 - 6196 11572 1425 1468995 

Szkoła Podst. Nr 11 2748796 - 8893 13418 495 2771602 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne. 
 

Tabl. Wydatki subwencjonowane szkół podstawowych i gimnazjów 
w 2016 roku (wykonanie) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  Razem 
Placówka Rozdz. 

801 01 
Rozdz.  
801 10 

Rozdz. 
801 46 

Rozdz. 
801 50 

Rozdz.  
801 95 

 

Gimnazjum Nr 1 im. T. 
Kościuszki 

- 3658504 14387 76686 43985 3793562 

Gimnazjum Nr 2 im. 
K.S Wyszyńskiego 

- 4028702 13132 85733 2500 4130067 

Szkoła Podst. Nr 2 3603605 - 18955 32842 46795 3702197 
Szkoła Podst. Nr 3 1876704 - 9851 55622 49058 1991235 
Szkoła Podst. Nr 4 1918120 - 8999 121732 500 2049351 
Szkoła Podst. Nr 5 3751125 - 13509 46376 250 3811260 
Szkoła Podst. Nr 6 1537505 - 6712 - 1450 1545667 

Szkoła Podst. Nr 11 2953711 - 14833 12848 - 2981392 
Źródło: Dane Urzędu Miast Nowy Targ. Obliczenia własne. 
 

Tabl. Zbiorczo  wydatki subwencjonowane szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 
Miasto Nowy Targ w latach 2015-2017 (plan) 

Nazwa placówki 2015 (wyk) 2016 (wyk) 2017 (pl. po zm.) 
Gimnazjum Nr 1 3658692 3793562 3766342 
Gimnazjum Nr 2 3837417 4130067 3888252 

Szkoła Podst. Nr 2 3446015 3702197 3494054 
Szkoła Podst. Nr 3 1922170 1991235 2003386 
Szkoła Podst. Nr 4 1792736 2049351 2161118 
Szkoła Podst. Nr 5 3647381 3811260 3791920 
Szkoła Podst. Nr 6 1468995 1545667 1524948 

Szkoła Podst. Nr 11 2771602 2981392 3239455 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne 
 

W 2016 roku wzrosły w stosunku do 2015 r. wydatki subwencjonowane we wszystkich 
placówkach. Wzrost ten wynosił od 3,5 %  w Szkole Podstawowej Nr 3 do 14,3 w Szkole Podstawowej Nr 
4. W planie na 2017 rok założono lekki spadek kosztów  w stosunku do 2016 poza Szkołą Podstawową Nr 
11, gdzie wzrost może wynieść 8,6 %,   Spadek  w pozostałych placówkach, w tym w Gimnazjum Nr 
2,maksymalnie może mieć wartość  ok. 5 %. Planowane wydatki ogółem na 2017 r. kształtują się na 
poziomie roku 2016,  to jest ok. 24 mln złotych.  
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Wydatki subwencjonowane szkół
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Przedszkola i oddziały „0” przy szkołach podstawowych 
 

Tabl. Przedszkola i oddziały „0” przy SP – wydatki subwencjonowane w latach 2015-2017 
 

Nazwa placówki 
Rozdział 
801 46 

Rozdział 
801 49 

Rozdział 
801 95 

Razem 

Przedszkole Nr 2 
Przedszkole Nr 4 
„0” przy SP Nr 2 
„0” przy SP Nr 3 
„0” przy SP Nr 4 
„0” przy SP Nr 5 

5998 
12998 

- 
- 
- 
- 

- 
7079 

10761 
8338 

15916 
7581 

- 
89848 

- 
- 
- 
- 

5 998 
109 925 

10 761 
8 338 

15 916 
7 581 

Razem 18996 49675 89848 158 519 
2016 (wyk) 

Przedszkole Nr 2 
Przedszkole Nr 4 
„0” przy SP Nr. 4 

5998 
8995 

- 

14802 
87667 
40509 

- 
41739 

- 

20 800 
138 401 

40 509 
Razem 14993 142978 41739 199 710 

2017 (plan) 
Przedszkole Nr 2 
Przedszkole Nr 4 
„0” przy SP Nr 2 
„0” przy SP Nr 3 
„0” przy SP Nr 4 

7000 
15000 

17700 
68400 
11686 
12031 
34240 

- 
- 
- 
- 
- 

24 700 
83 400 
11 686 
12 031 
34 240 

Razem 12000 144057  166 057 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne  

 
Dominującym wydatkiem subwencjonowanym w latach 2016-2017 (plan) są wydatki rozdz. 

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Samorządy na ten cel 
otrzymują subwencję (patrz. Tabl. Podział subwencji oświatowej część SOC – zadania pozaszkolne 
waga P49,,    P51,  P54. 
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Wydatki niesubwencjonowane dz. 801  oraz  dz. 854 placówek 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w latach 
2015-2017 (plan po zm.) 
 
Do wydatków niesubwencjonowanych dz. 801 – oświata  i wychowanie należą rozdziały: 

 801 03 – oddziały „0” przy szkołach podstawowych  
 801 04 – przedszkola  
 801 13 – dowożenie uczniów 
 801 48 – stołówki szkolne  

Do wydatków niesubwencjonowanych  Dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza 
 Rozdz. 854 15 – pomoc materialna dla uczniów 
 Rozdz. 854 01 – świetlice szkolne 

Do wydatków niesubwencjonowanych należą również wydatki na inwestycje i remonty. Środki 
finansowe na ich pokrycie  pochodzą z budżetu samorządu. 
 

Tabl. Wydatki niesubwencjonowane dz. 801 – Oświata i Wychowanie placówek  
oświatowych Miasta Nowy Targ w 2015 roku (wyk) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  
Placówka Rozdział 

801 03 
Rozdział  
801  04 

- 
Rozdział 
801 48 

Razem 

Przedszkole Nr 2 - 869280 - 182052 1051332 
Przedszkole Nr 4 - 1215153 - 185789 1400942 
„0” przy SP Nr 2 162701 - - - 162701 
„0” przy SP Nr 3 77049 - - - 77049 
„0” przy SP Nr 4 124321 - - - 124321 
„0” przy SP Nr 5 163447 - - - 163447 
„0” przy SP Nr 6 73401 - - - 73401 
„0” przy SP Nr 11 133472 - - - 133472 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ – Obliczenia własne. 
 

Tabl. Wydatki niesubwencjonowane dz. 801 – Oświata i Wychowanie placówek  
oświatowych Miasta Nowy Targ w 2016 roku (wyk) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  
Placówka Rozdział 

801 03 
Rozdział  
801  04 

- Rozdział 
801 48 

Razem 

Przedszkole Nr 2 - 932003 - 197771 1129774 
Przedszkole Nr 4 - 1305239 - 195578 1500817 
„0” przy SP Nr 2 142712 - - - 142712 
„0” przy SP Nr 3 79808 - - - 79808 
„0” przy SP Nr 4 111709 - - - 111709 
„0” przy SP Nr 5 137295 - - - 137295 
„0” przy SP Nr 6 75493 - - - 75493 
„0” przy SP Nr 11 115795 - - - 115795 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne. 
 

Tabl. Wydatki niesubwencjonowane dz. 801  placówek  
oświatowych Miasta Nowy Targ w 2017 roku (plan po zm.) 

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie  
Placówka Rozdział 

801 03 
Rozdział  
801  04 

- Rozdział 
801 48 

Razem 

Przedszkole Nr 2 - 919100 - 286200 1205300 
Przedszkole Nr 4 - 1330900 - 358200 1689100 
„0” przy SP Nr 2 133100 - - - 133100 
„0” przy SP Nr 3 68200 - - - 68200 
„0” przy SP Nr 4 125100 - - - 125100 
„0” przy SP Nr 5 147460 - - - 147460 
„0” przy SP Nr 6 85580 - - - 85580 
„0” przy SP Nr 11 146560 - - - 146560 
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Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne. 
 

Tabl. Zbiorczo wydatki niesubwencjonowane dz. 801 – Oświata i Wychowanie  
placówek oświatowych Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 (plan po zm.) 
Nazwa placówki 2015 (wyk) 2016 (wyk) 2017 (plan po zm.) 
Przedszkole Nr 2 
Przedszkole Nr 4 
„0” przy SP Nr 2 
„0” przy SP Nr 3 
„0” przy SP Nr 4 
„0” przy SP Nr 5 
„0” przy SP Nr 6 
„0” przy SP Nr 11 

1051332 
1400942 

162701 
77049 

124321 
163447 
73401 

133472 

1129774 
1500817 

142712 
79808 

111709 
137295 
75493 

115795 

1205300 
1689100 

133100 
68200 

125100 
147460 
85580 

146560 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne 
 
Wydatki niesubwencjonowane w Przedszkolu Nr 2 i Nr 4 w latach 2015 – 2017 (plan po zm.) 

wykazują tendencję rosnącą. Maleją wydatki w oddziałach „0” przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3, 
a rosną w SP Nr 4, i SP Nr 11. 
 

Tabl. Wydatki działu 854 w placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ  
w latach 2015-2017 (plan po zm.) 

 

 
2015 (wyk) 

rozdz. 854 15* 
2016 (wyk) 

rozdz. 854 15 

2017 (pl. po 
zm.) 

rozdz. 854 15 
Gimnazjum Nr 1 5640 5070 SPNr1**  3780 
Gimnazjum Nr 2 4866 4249 4490 
Szkoła Podst. Nr 2 6485 2685 2130 
Szkoła Podst. Nr 3 4020 1387 950 
Szkoła Podst. Nr 4 3821 1269 900 
Szkoła Podst. Nr 5 8013 3304 2600 
Szkoła Podst. Nr 6 1986 708 710 
Szkoła Podst. Nr 11 6893 1888 2360 

Źródło: Urząd Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne ; * rozdz. 854 15 – Pomoc materialna dla 
uczniów; ** Gimnazjum Nr 1 od 1 września 2017 roku przekształcone zostało w ośmioklasową szkołę 
podstawową Nr 1 – Uchwała Nr. XXXV/316/2017 
 

Samorządy na wydatki rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów otrzymują dotację celową z 
budżetu państwa. Ustawa o systemie oświaty w art. 90b, ust. 1 (Dz.U z 2016r poz. 1943 ze zm). stanowi, że 
uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu 
państwa lub budżetu danej j.s.t. Wysokość dotacji jaką otrzymują gminy nie może być wyższa ni 80 % 
wydatków, pozostałe 20 % - to wkład własny gminy.  
 



 
 
 
Tabl. Zbiorczo wydatki dz. 801 – oświata i Wychowanie (subwencjonowane i niesubwencjonowane) oraz dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza placówek 

(szkoły podstawowe, gimnazja) prowadzonych przez Miasto Nowy Targ 
 

2015 (wyk) 2016 (wyk) 2017 (pl. po zm)  
Dział 801 

Subw 
801* 854** Razem 

801 
Subw 

801* 854** Razem 
801 

Subw 
801* 854** Razem 

GM Nr 
1 

3658692 - 3780 3662472 3793562 - 5070 3798632 3766342 - 3780 3770122 

GM Nr 
2 

3837417 - 4490 3841907 4130067 - 4249 4134316 3888252 - 4490 3892742 

SP Nr 2 3446015 173462 2130 3621607 3702197 142712 2685 3847594 3494054 144786 2130 3640970 
SP Nr 3 1922170 85387 950 2008507 1991235 79808 1387 2072430 2003386 80231 950 2084567 
SP Nr 4 1792736 140237 900 1933873 2049351 152218 1269 2202838 2161118 159340 900 2321358 
SP Nr 5 3647381 171028 2600 3821009 3811260 137295 3304 3951859 3791920 147460 2600 3941980 
SP Nr 6 1468995 73401 710 1543106 1545667 75493 708 1621868 1524948 85580 710 1611238 
SP Nr 
11 

2771602 133472 2360 2907434 2981392 115795 1888 3099075 3239455 146560 2360 3388375 

suma 23339915 24728612 24651352 
Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne; * Dz. 801 suma wydatków subwencjonowanych oddziały  
„0” przy SP (rozdz. 801 46, 801 49, 801 95) oraz niesubwencjonowane 801 03, 801 04, 801 48; ** Dz. 854 – bez :  
rozdz. 854 01 – świetlice (brak wyodrębnienia klasyfikacji budżetowej), 801 13 – dowożenie uczniów, 801 14 – zespół 
ekonomiczno-administracyjny szkół.  

 
 
 
 
 
 
 



Wydatki subwencjonowane i niesubwencjonowane (dz. 801 i 854)
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Wnioski: 

1. W 2016 roku  wydatki ogółem dz. 801  oraz dz. 854  wzrosły we wszystkich gimnazjach i szkołach 
podstawowych.  W 2015 r.  ogółem wyniosły prawie 23,4 mln zł. w 2016 były o blisko 1,4 mln 
wyższe i wyniosły 24,7 mln zł. Planowane  na 2017 r. oscylują na poziomie roku  2016, to jest  24,6 
mln zł. 

2. W 2017 planowana kwota wydatków zmalała w : 
 Gimnazjum Nr 2 z 4,13 mln zł do 3,89 mln zł. 
 Szkole Podstawowej Nr 2 z 3,84 mln zł do 3,64 mln zł. wzrosła w: 
 Szkole Podstawowej Nr 4 z kwoty 2,2 mln zł do 2,3 mln zł 
 Szkole Podstawowej Nr 11 z kwoty 3,09 mln zł do 3,38 mln zł. 

Zespół ekspertów zwraca uwagę, że od 1 września 2017 roku (rok szkolny 2017/18) maleje liczba 
oddziałów w gimnazjach (brak kl. I związany z  docelową likwidacją gimnazjów), natomiast zwiększa się  
w szkołach podstawowych  o klasę  VII. Na skutek zmian organizacyjnych wzrosną wydatki w szkołach 
podstawowych, natomiast mogą zmaleć w gimnazjach. 

3. W pozycji „razem”   nie są uwzględnione wydatki na dowożenie uczniów (rozdz. 80113), 
prowadzenie świetlic szkolnych (rozdz. 85401) oraz obsługę administracyjno-finansową (rozdz. 
80114) 

 
Tabl. Zbiorczo wydatki  w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ  

w dz. 801 i dz. 854 w latach 2015 – 2017. 
2015 2016 2017  

D
z. 801 

D
z. 854 

Ra
ze

m
 

D
z. 801 

D
z. 854 

Ra
ze

m
 

D
z. 801 

D
z. 854 

Ra
ze

m
 

Przedszkole 
Nr 2 

1057330 1740 1059070 1150574 - 1150574 1230000 - 1230000 

Przedszkole 
Nr 4 

1510867 22248 1533115 1639218 21031 1660249 1772500 22000 1794500 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne 
 

Wydatki Przedszkola Nr 2 w latach 2015-16 utrzymywały się na zbliżonym poziomie 1,15 mln zł. 
Plan na 2017 przewiduje lekki wzrost do kwoty 1,23 mln zł. Natomiast wydatki Przedszkola Nr 4 
sukcesywnie rosną. W 2015 roku wyniosły ok. 1,53 mln zł, natomiast plan na 2017 r. ujęta  kwota to 1,79 
mln,  czyli o ponad 260 tys. zł. więcej. 
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Suma wydatków dz. 801 i 854
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Istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkami bieżącymi placówek oświatowych prowadzonych 
przez samorząd a wysokością kwoty dotacji przekazywanych przez gminę do placówek prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

Niepubliczne szkoły podstawowe, przedszkola i  inne formy wychowania przedszkolnego 
otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko w 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,  pod warunkiem, że osoba 
prowadząca wyżej wymienione placówki poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 
planowaną liczbę dzieci nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (SI0)  
[art. 90 ust. la 126 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty] 

 Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej 
niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku innych form wychowania przedszkolnego 
dotacja wynosi nie mniej niż 50 %.  

W przypadku ucznia niepełnosprawnego zarówno w placówkach publicznych jak i 
niepublicznych dotacja nie może być niższa niż kwota przewidziana na ten cel  w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

Należy dodać, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy w drodze uchwały 
może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż wysokość określona w przepisach.  

Wyższe wydatki bieżące placówek, wyższe płace nauczycielskie (np. dodatki ustalone w 
formie uchwały rady gminy) oraz  finansowanie dodatkowych zajęć przez samorząd itp. powodują 
wyższe wydatki bieżące i wyższą dotację dla placówek niepublicznych.  

Błędna interpretacja pojęcia wydatków bieżących przez jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzi do wielu nieprawidłowości przy ustalaniu wysokości dotacji. Często gminy nie zaliczają do 
wydatków bieżących pozycji, które de facto dotyczącą funkcjonowania przedszkoli,  ale w budżetach 
klasyfikowane są w innych rozdziałach, na przykład jako wydatki na opiekę zdrowotną czy odprawy 
emerytalne dla nauczycieli przedszkolnych. Ustawodawca nie dokonał żadnego wyłączenia 
dotyczącego wydatków bieżących np. w  rozdziale 80114 - zespół obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół, 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80148- stołówki, które 
bezpośrednio związane są z funkcjonowaniem przedszkoli. 

Analiza wysokości przekazanych przez Miasto Nowy Targ dotacji dla placówek oświatowych 
prowadzonych przez osoby prawne,, fizyczne inne niż j.s.t nie jest przedmiotem niniejszego opracowania 
stąd zostaje pominięta. Do wykorzystania polecamy jednak wyroki sądów w tym zakresie: 

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - sygnatura VI ACa 146/14 z dnia 20 listopada 2015r. 
 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - sygnatura IACa 1477/13 z 18 lutego 2014r. 
 Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach - sygnatura IC 1520/13 z dnia 12 czerwca 2014r. 
 Wyrok Sądu Najwyższego - sygnatura IV CSK 696/12 z 20 czerwca 2013r. 
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Wydatki subwencjonowane i niesubwencjonowane ogółem w 
placówkach oświatowych Miasta Nowy Targ w latach 2015 – 2017 
(plan) 
W roku szkolnym 2016/17  na terenie Miasta Nowy Targ funkcjonowało: 

a) 6  szkół podstawowych z oddziałami „0”  prowadzonych przez Miasto 
b) 3  gimnazja,  z tego 2  prowadzone przez Miasto Nowy Targ, 1 niepubliczne o uprawnieniach 

publicznego  
c) 10 placówek wychowania przedszkolnego tj.  

 2 przedszkola prowadzone przez Miasto Nowy Targ  
 8 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne, fizyczne inne niż j.s.t.  

Wymienione placówki zostały uwzględnione w metryczce subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 
2017 rok. 
 

Tabl. Wydatki subwencjonowane działu 801 – Oświata i Wychowanie Miasto Nowy Targ  
w latach 2015-2017 (plan po zm.). 

 

Dział 

Źró
d

ło
 

fin
a

n
so

w
a

n
ia

 

R
o

zd
zia

ł 

N
a

zw
a

 

2015 

2016 

2017 

801 01 
Szkoły 
Podstawowe* 

14 681 756 15 519 335 15 131 685 

801 10 Gimnazja * 7 334 264 7 811 392 7 849 240 

801 14 
Zespół Obsługi 
Oświaty 

597 154 576 031 - 

801 46 
Dokształcanie i 
doskonalenie 
nauczycieli 

127 653 115 375 154 000 

801 49 
801 50 

Realizacja zadań 
wymagających 
specjalnej 
organizacji nauki 

49 675 
422 461 

248 753 
431 841 

1 045 757 
833 318 

  
SU

BW
EN

C
JA

 
801 95 

Pozostała 
działalność 

452 103 451 941 648 000 

Suma wydatków, która powinna być pokryta 
przez subwencję 

23 665 066 2 154 668 25 662 000 

SUBWENCJA 17 997 262 1 8769770 18630800** 

 
 
 

801 

Dopłata z budżetu Miasta 5 667 804 6 384 898 7031 200 
* bez wydatków majątkowych (inwestycyjnych); ** kwota pomniejszona o subwencję na dzieci 6-letnie 
(waga P37 ,P38)  ,  - (1221065); Źródło: Metryczka subwencji oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017r. 
Obliczenia własne. 

 
Suma wydatków, która powinny być pokryte przez subwencję oświatową w latach 2015 – 2017 

(plan po zm.) sukcesywnie rośnie; wzrasta  również dopłata do nich  Miasta. W roku 2015 wydatki 
subwencjonowane wynosiły prawie 18 mln zł, a plan na 2017 rok jest o blisko 2 mln zł większy. Dopłata 
do zadań  w tym samym okresie wzrosła o ponad 1,3 mln zł.  Subwencja oświatowa na 2017 rok została 
pomniejszona o kwotę 1221065 zł w stosunku do otrzymanej. Zwracamy uwagę, że od 2017 roku 
subwencję oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach „0” przy szkołach 
podstawowych ( waga P37 ). Prowadzenie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym, 
niesubwencjonowanym , finansowanym w dużej części z dochodów własnych i to jest przyczyną 
pomniejszenia środków zewnętrznych. Kwota subwencji oświatowej na 2017 rok po odliczeniu subwencji 
na dzieci 6-letnie jest o 100 tys. niższa niż w 2016 roku.  

 
Tabl. Dynamika wydatków subwencjonowanych oraz subwencji oświatowej   

w latach 2015-2017 (plan po zm.) 

 
2015  

(wykonanie) 
2016 

(wykonanie 
2017 (pl. po zm.) 

Wydatki 
subwencjonowane 

23665066 
100% 

25154668 
106,3% 

25662000 
108,4% 
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Bez subwencji 
na przedszkola 

Z subwencją na 
przedszkola Subwencja 

oświatowa 

 
17997262 

 
100% 

 
18769770 

 
104,3% 

18630800 
103,5% 

19851866 
110,3% 

Źródło: Metryczka subwencji oświatowej na 2017. Obliczenia własne.  
 

Z powyższej tabeli wynika, że przyrost wydatków subwencjonowanych jest większy niż przyrost 
subwencji oświatowej. W latach 2015-2017 (plan po zm.)  wyniósł 8,4 % , a zwiększenie subwencji 
oświatowej  tylko o   3,5 %, bez kwoty na przedszkolaki.  

 

Wydatki subwencjonowane, subwencja i dopłata do subwencji
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Subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków subwencjonowanych. W analizowanych latach 

Miasto dopłacało kwotę od ponad 5,6 mln zł. w 2015 do 7,03 mln zł. w 2017 r. (plan po zm). 
 

Tabl. Procentowy udział subwencji w pokryciu wydatków subwencjonowanych (ogółem)  
Miasta Nowy Targ w latach 2015-2017 (plan po zm.) 

 2015 (wykon) 2016 (wykon) 2017 (plan. po zm) 
Procentowy udział 

subwencji w 
wydatkach 

subwencjonowanych 

 
76,04% 

 
74,61% 

 
72,6%* 

Procentowy udział 
środków własnych 

Miasta 

 
23,96% 

 
25,39% 

 
27,4% 

* bez subwencji dla 6-latków P37; Źródło: Obliczenia własne 
 

Procentowy udział subwencji oświatowej w pokryciu przynależnych wydatków  w latach 2015-
2017 maleje, wzrasta natomiast  udział dopłaty z budżetu Miasta. W latach 2016  – 2017 (plan po. zm.) 
budżet Miasta z dochodów własnych pokrywa ponad  25 %  wydatków subwencjonowanych.  

Należy zwrócić uwag, że subwencja oświatowa stanowi jeden z elementów dochodów gminy, 
z których pokrywane są wydatki oświatowe. O zakresie, sposobie i źródle finansowania zadań 
oświatowych przesądzają przepisy art. 50 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U 
z 2016r poz. 1943 ze zm.), w myśl których środki niezbędne na realizację zadań oświatowych 
zagwarantowane są z dochodów j.s.t. 
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Tabl. Wydatki niesubwencjonowane dz. 801  oraz dz. 854   w latach 2015-2017 (plan po zm.) 

D
zia

ł 

Źró
d

ło
 

fin
a

n
so

w
a

n
ia

 Rozdział Nazwa 2015 2016 2017 

801 03 
Oddziały „0” 

przy SP 
734394 662815 710000 

801 04 Przedszkola 5229252 5411577 6257000 

801 06 
Inne formy 

wychowania 
przedszkolnego 

85574 76894 80000 

801 13 
Dowożenie 

uczniów 
143052 138984 168000 

801 48 Stołówki 367841 393350 635000 

 
801 

O
św

ia
ta

 i W
yc

h
o

w
a

n
ie

 Razem  6 560 113 6 683 620 7 850 000 

854 04 
Przedszkola (bez 

klas „0”) 
23988 30010 72000 

854 15 
Pomoc 

materialna dla 
uczniów 

447165 375720 346535 

854 95 
Pozostała 

działalność 
22425 - - 

854  
Ed

u
ka

c
yjn

a
 

o
p

ie
ka

 
w

yc
h

o
w

a
w

c
za

 

  
Za

d
a

n
ia

 w
ła

sn
e

- śro
d

ki b
u

d
że

tu
 g

m
in

y 

Razem  493 578 405730 418 535 
Źródło: Dokumenty finansowe w BIP;  Obliczenia własne. 
 

Wydatki niesubwencjonowane dz. 801  finansowane z budżetu Miasta w latach 2015-2017 (plan 
po  zm.) wykazują tendencję rosnącą. Plan na 2017 rok wynosi 7,85 mln zł. i jest o blisko 1,2 mln wyższy 
niż w 2016 r.  Dominującym wydatkiem jest rozdz. 80104 – Przedszkola, który pochłonąć może w 2017 r.  
ponad 6,25 mln zł. Należy zaznaczyć, że od 2017 r. samorządy otrzymują  subwencję  oświatową na 
dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach „0” przy szkołach podstawowych oraz w innych formach 
wychowania przedszkolnego. Miasto Nowy Targ na 2017 rok otrzymało kwotę 1221065 zł  (waga P37 ,). 

W 2017 roku blisko dwukrotnie wzrastają wydatki na funkcjonowanie stołówek. Plan zakłada 
wydatki rzędu 635 tys. złotych i jest większy o ponad 260 tys. zł. niż w 2016 roku. Według informacji 
Skarbnika Nowego Targu  jest to związane z tym,  że wcześniej istniał  rachunek dochodów własnych, 
który został zlikwidowany i wszystkie koszty trafiły do budżetu, ale nie oznacza to, że faktyczne koszty aż 
tak wzrosły, rachunki dochodów własnych nie są wliczane do budżetu. 

Wydatki dz. 854 w latach 2015 – 2017 (plan po  zm.) kształtują się na zbliżonym poziomie ponad 
0,4 mln zł rocznie. Dominuje  pomoc materialna dla uczniów w wysokości  ok. 0,35 mln złotych rocznie. 
Zespół ekspertów zwraca uwagę, że w klasyfikacji budżetowej Miasta w dz. 854 brak jest rozdz. 854 01 – 
świetlice szkolne.  

 
Tabl. Suma wydatków niesubwencjonowanych dz. 801 – Oświata i Wychowanie oraz dz.854- 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
 2015 (wyk) 2016 (wyk) 2017 (plan) 

Suma wyd. dz. 801 oraz 
dz. 854 

7053691 7089350 8268535 

Źródło: Dokumenty finansowe w BIP,  Obliczenia własne.  
 

Suma wydatków dz. 801, dz. 854  pokrywanych z  budżetu Miasta sukcesywnie rośnie i w 2017 
roku wynieść może ponad 8,2 mln złotych.  
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Suma wydatków  dz. 801 i  854
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Wydatkami niesubwencjonowanymi, pokrywanymi z budżetu Miasta są też wydatki ponoszone 

na inwestycje i remonty.  
 

Tabl. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) dz. 801  rozdz. 801 01 Szkoły Podstawowe, rozdz. 801 10 – 
Gimnazja w latach 2015-2017 (plan  po zm.) 

 
  801 01 801 10 Razem 

§6050 107617 
§6060 5381 2015 
razem 112998  

94940 
 

207938 

§6050 245077 
220361 

 
§6060 64326 10500 

2016 

razem 309403 230861 

 
540264 

2017 §6050 50000 300000 350000 
Źródło: Dokumenty finansowe w BIP ; ) Obliczenia własne.  
 

Tabl. Suma wydatków subwencjonowanych i niesubwencjonowanych działu 801, łącznie z 
inwestycjami   oraz 854  w latach 2015 – 2017 (plan po zm.) 

Rodzaj wydatku 2015 (wyk.) 2016 (wyk. ) 
2017 (plan po 

zm.) 
Wydatki subwencjonowane  
dz. 801 

 
23 665 066 

 
25 154 668 

 
25 662 000 

Wydatki niesubwencjonowane  
dz. 801 

 
6 560 113 

 
6 683 620 

 
7 850 000 

Wydatki niesubwencjonowane  
dz. 854  

 
493 578 

 
405 730 

 
418 535 

Wydatki inwestycyjne dz. 801 207 938 540 264 350 000 
Razem 30 926 695 32 784 282 34 280 535 
SUBWENCJA OŚWIATOWA 17 997 262 18 769 770 19 851 866 
Różnica  12 929 433 14 014 512 14 428 669 

Źródło: Dokumenty finansowe w BIP ;  Obliczenia własne.  
 

W latach 2015-2017 (plan po zm.) wydatki na oświatę w mieście Nowy Targ rosną. W 2017 roku 
mogą osiągnąć kwotę 34,3 mln złotych i będą prawie o 1,5 mln większe niż w 2016 r.  Zwracamy uwagę, 
że w wydatkach 2017 roku w związku z utworzeniem Miejskiego Centrum Usług Wspólnych obsługa 
administracyjno-finansowa szkół i placówek oświatowych finansowana jest z dz. 750 Administracja 
Publiczna. Ponoszone wydatki  mogą wynieść 575 tys. zł. Uwzględniając tą pozycję  faktyczny koszt 
funkcjonowania oświaty może osiągnąć    blisko 34,9 mln zł. Pomimo wzrostu subwencji  w 2017 roku o 
kwotę 1082096 zł w stosunku do poprzedniego roku (subwencja na 6-latki w 2017 r. – 1221065) dopłata 
samorządu do wydatków  w 2017 roku może być wyższa  o 414 tys. , a  po uwzględnieniu wydatków na 
MCUW  o  blisko 1 mln zł. (989157). 
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Wydatki łączne dz. 801 i 854 a dopłata do subwencji
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Demografia 2010-2016 
 

Liczba urodzeń wg zasięgów poszczególnych obwodów szkolnych 

obwód 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 razem 
SP 4 52 47 49 36 39 44 51 318 
SP 3 65 57 56 54 50 36 61 379 
SP 6 43 36 18 26 35 36 34 228 
SP 5 64 58 59 52 68 65 62 428 
SP 2 74 66 63 51 63 56 54 427 
SP 11 76 73 68 62 61 58 63 461 
razem  374 337 313 281 316 295 325 2241 

 
Szczegółowa analiza danych demograficznych pozwala na racjonalne podejmowanie  decyzji 

mających istotne znaczenie dla organizacji systemu oświaty. Dotyczy to przede wszystkim nakładów na 
inwestycje, ale też  polityki kadrowej. Dane  pozwalają określić trendy, wyznaczyć strategie ścieżki 
rozwoju poszczególnych szkół, a także rozpoznać zapotrzebowanie i możliwości placówek 
oświatowych.  

Tabl. Liczba urodzeń w obwodach poszczególnych szkół Miasta Nowy Targ  
w latach 2010-2016. 
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W analizowanych latach najwięcej dzieci urodziło się w roku 2010. Potem nastąpił trwający  do 
2013 spadek. Notowany jest w wszystkich obwodach szkolnych. Szczególnie widoczny jest [rok do roku] 
w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 6, w 2012 urodziło się tam jedynie 18 dzieci,  połowa liczby z roku 
poprzedniego. Najbardziej niż zaznaczył się w roku 2013;  urodziło się wtedy w sumie  jedynie 281 dzieci. 
Będą one w  klasie I w roku szkolnym 2010/21.  
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Tabl. Symulacja liczby klas I w kolejnych latach szkolnych według liczby urodzeń  

(w nawiasach liczba oddziałów) 

Kla
sa

 I 

2017/18 

2018/19 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

2022/23 

2023/24 

R
a

ze
m

 
u

c
zn

ió
w

 

R
a

ze
m

 
o

d
d

zia
łó

w
 

SP 4 52 (2-3) 47 (2) 49 (2( 36 (2) 39 (2) 44 (2) 51 (2-3) 318 16 
SP 3 65 (3) 57 (3) 56 (3) 54 (2-3) 50 (2) 36 (2) 61 (3) 379 19 
SP 6 43 (2) 36 (2) 18 (1) 26 (1) 35 (2) 36 (2) 34 (2) 228 12 
SP 5 64 (3) 58(3) 59 (3) 52 (2-3) 68 (3) 65 (3) 62(3) 428 21 
SP 2 74 (3) 66 (3) 63 (3( 51 (2-3) 63 (3) 56 (3) 54 (2-3) 427 21 

SP 11 76 (3-4) 73(3) 68 (3) 62 (3) 61 (3) 58 (3) 63 (3) 461 22 
Razem 374 337 313 281 316 295 325 2241 111 
Liczba 
oddziałów 

18 16 15 15 15 15 17  111 

Średnia 
liczba 
uczniów 

20,2 21,06 20,8 18,7 21,06 19,6 19,1 20,1  

 
Przy obliczaniu ilości oddziałów przyjęto,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz.U. 2017, poz. 649) następujące założenia: 
- liczba uczniów w oddziałach klas I- III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. Liczba uczniów 
może być zwiększona nie więcej niż o 2 , pod warunkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela. 
- brak oddziałów integracyjnych; liczba dzieci w takim oddziale nie może przekraczać 20, w tym nie 
więcej niż 5 niepełnosprawnych. 
- przy liczbie uczniów najwyżej 24 nie ma obowiązku dzielenia grupy, co wynika z Rozporządzenia MEN z 
dnia 17  marca 2017 poz. 703 w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które w 
par. 7 określa wytyczne podziału na grupy: 

- na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, lub  
gdy liczba uczniów w grupie  przekracza liczbę stanowisk komputerowych w pracowni 
- na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej 
niż 24 uczniów 
- na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 
uczniów. 
Dzieci urodzone w latach 2010-2016 to potencjalni uczniowie szkół podstawowych w latach 

2017/18 – 2023/24. Zakładając , że wykazana liczba dzieci nie ulegnie zmianie i wszystkie będą 
realizować obowiązek szkolny,  to maksymalna liczba oddziałów we wszystkich szkołach 
podstawowych wynieść może 111, a łączna liczba uczniów 2241. W związku z brakiem danych o 
urodzeniach  za 2017 r. w analizie ujęto tylko klasy od I do VII. Należy jednak pamiętać, ze struktura szkół 
podstawowych wynikająca z obecnej reformy oświatowej składa się klas I-VIII.  
 

Rok szkolny 2015/2016 2016/17 2017/18* 2022/23* 
Liczba uczniów 2263 2087 2107 1916 
Liczba oddziałów 110 100 103 94 
Średnia liczba 
uczniów w 
oddziale 

20,57 20,87 20,45 20,38 
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Jak widać z wykresu liczba uczniów i oddziałów wykazuje trend spadający. Dla celów 

porównawczych w roku szkolnym 2017/18 i 2022/23 liczbę uczniów i oddziałów ujęto w takim samym 
przedziale jak w latach 2015/16 -2016/17 to jest 6 klas szkoły podstawowej. 

 
Tabl. Porównanie liczby  uczniów i oddziałów klasy I dzieci urodzonych w 2010 roku 

 
Dane  

demograficzne 
Arkusz organizacyjny 

2017/2018 
Spis SIO z 

30 września 2017 
Liczba uczniów 374 341 326 

Liczba oddziałów 18 17 17 
 

Na podstawie danych demograficznych,  liczby urodzeń w r. 2010, która wynosiła we wszystkich 
obwodach szkolnych 374, liczba oddziałów klasy I we wszystkich placówkach powinna być na poziomie  
ok. 18 . W zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych liczba uczniów i oddziałów wynosi odpowiednio 
341 i 17. Zwracamy uwagę, ze w roku szkolnym 2017/18 do klasy poza dziećmi urodzonymi w 2010 mogły 
się zgłaszać urodzone w 2009 i 2011. W  analizie roku szkolnego 2017/18 ujęto klasę I Szkoły Podstawowej 
Nr 1 (rozpoczynającej funkcjonowanie od 1 września 2017). Dane demograficzne,  urodzenia i dane z 
arkuszy organizacyjnych wykazują różnice. W arkuszach „ubyło” 33 dzieci i 1 oddział. Powyższe 
zestawienie pokazuje jak ważna jest przy opracowywaniu projektu arkusza organizacyjnego 
aktualizacja danych odnosząca się do faktycznej liczby potencjalnych uczniów. Dane z ewidencji 
ludności nie w pełni oddają stan faktyczny, stąd bezkrytyczne ich przyjmowanie może prowadzić do 
błędnych założeń, w tym  dotyczących liczebności oddziałów. 

 

Arkusze organizacyjne szkół 
Arkusze organizacyjne to obecnie najważniejsze dokumenty szkół. Zatwierdzenie arkusza na 

kolejny rok szkolny to zaciągnięte zobowiązanie finansowe organu prowadzącego na bieżący rok 
kalendarzowy (wrzesień – grudzień), oraz na kolejny do końca sierpnia włącznie. Innymi słowy, 
zatwierdzone arkusze stanowią podstawę planowania przyszłorocznego budżetu. Formalnie 
potraktowana, nieprofesjonalna  weryfikacja,  a potem akceptacja przez jednostkę samorządową 
projektu skutkować może kłopotami finansowanymi dla organu prowadzącego. Często odmienne 
rozumienie priorytetów pomiędzy dyrektorem szkoły  odpowiedzialnym za przygotowywanie arkuszy a 
organem prowadzącym, prowadzi do konfliktów. Dyrektor  będzie stawiał na wysoką jakość 
kształcenia, stąd w jego polu zainteresowania przy planowaniu  zawsze znajdą się mało liczne oddziały, 
wielokrotny podział na grupy, sporo różnorakich płatnych zajęć pozalekcyjnych. To także reprezentant 
własnego środowiska zawodowego, z reguły nauczyciel i kolega  swoich współpracowników, stąd nie 
jest zainteresowany redukcją etatów, nawet tych cząstkowych ,  nawet jeśli z roku na rok do jego szkoły 
trafia coraz mniej uczniów. Samorządowy system finansowania jednostek oświatowych powinien 
zapewnić ich funkcjonowanie i zachęcać do racjonalnego wydawania pieniędzy publicznych. 
Stronami biorącymi udział w przygotowaniu arkusza organizacyjnego są dyrektor, który proponuje 
organizację pracy szkoły oraz organ prowadzący, który zatwierdzając projekt  zobowiązuje się do 
zapewnienia środków finansowych na jego realizację. Dyrektor  opracowując projekt organizacji pracy  
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ma obowiązek przestrzegania prawa oświatowego zapewniając realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych szkoły, ale również powinien dostosować wielkość tych zadań do 
planu finansowego prowadzonej przez siebie placówki. Aspekty finansowe w tym zakresie są często 
pomijane przez dyrektorów, a może to potem skutkować naruszeniem dyscypliny finansowej.  

Organ prowadzący nie ma kompetencji prawnych  do stosowania prawa dotyczącego 
organizacji pracy szkoły. Ostatnie orzecznictwo sądowe. m.in. WSA w Rzeszowie z 20 grudnia 2012 r. 
sygn. akt II SA/Rz1 145/12 i wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-05 IV SA/GL 676/12 kwestionują tzw. 
wytyczne organów prowadzących odnoszące się do standaryzacji zatrudniania w szkołach. 
uzasadniając  działanie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów nadmiernym wkraczaniem w 
kompetencje dyrektorów jednostek. W uzasadnieniach sądy podnosiły, że nadzór finansowy i 
organizacyjny nad szkołą nie obejmuje ingerencji w uprawnienia  dyrektora jako pracodawcy. Na 
zasadzie wyłączności kompetencji wynikają one  wprost z art. 39 ust. 11pkt 1 i ust. 3 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm., dalej uso). Autonomiczną pozycję 
dyrektora potwierdza też art. 7 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
który stanowi. że  kieruje on  szkołą. jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 
wszystkich pracowników szkoły i przewodniczącym rady pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu 
prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika też, zdaniem sądów, z art. 34b uso. Przepis ten 
stanowi, że organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na 
zasadach określonych w ustawie. W ocenie jednego z sądów wójt gminy stawiając sobie za cel jak 
najlepsze wykorzystanie potencjału placówek oświatowych pod kątem jakości poziomu nauczania i 
realizacji programu oświatowego, nie mógł w drodze wydawanego przez siebie aktu egzekwować 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz 
kodeksu pracy, nawet jeżeli w określonych przypadkach pewne wprowadzane  rozwiązania mogłyby 
dla gminy być korzystniejsze. 

Biorąc pod uwagę stanowisko sądów w tym zakresie zaleca się organom prowadzącym 
ostrożniejsze formułowanie swoich wymagań. Uzasadnionym wydaje się być przyjęcie przez j.s.t mniej 
sformalizowanych stanowisk np. przygotowywanie pisemnych oczekiwań organu prowadzącego przy 
tworzeniu projektu organizacyjnego na nowy rok, zamiast wydawania aktów typu zarządzenia czy 
uchwała, które podlegają nadzorowi i zawsze mogą być  zaskarżone.  

Projekt arkusza organizacyjnego musi być zgodny z aktualnymi statutami szkół. To od tego 
dokumentu organ prowadzący powinien rozpocząć sprawdzanie arkusza. To czego nie ma w statucie 
np. świetlicy, zajęć integracyjnych, stanowisko drugiego wicedyrektora, psychologa, pedagoga itp. nie 
powinno znaleźć się w projekcie organizacyjnym.  

Projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podlega zaopiniowaniu przez organ 
nadzoru – Kuratora Oświaty przed jego zatwierdzeniem przez organ prowadzący. Opinia w tym 
przypadku musi być pozytywna. Podstawa prawna : art. 31 ust.1 pkt. 10b ustawy z dnia 7 września 1991r 
.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 307 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r.  – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz. 60). 

Organ nadzoru – Kurator Oświaty pozytywną opinie wydaje po stwierdzeniu, że przełożony projekt 
arkusza organizacyjnego szkoły jest zgodny z przepisami prawa. 

I. Najważniejsze akty prawne. 
1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U z dnia 22 lutego 2012 r poz. 204) – obowiązuje w roku szkolnym 2017/18 w kl. 
II, III, V, VI 

2. Rozporządzeniem MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół (Dz. U z dnia 28 marca 2017 r. poz. 703;   § 9 w/w rozporządzenia stanowi w 
ust.1 – począwszy od roku szkolnego 2017/18 przepisy rozporządzenia stosuje się w kl. I, IV i VII 
szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej. 
Rozporządzenie weszło  w życie z dniem 1 września 2017. 

3. Rozporządzenie MEN  z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U z 27 marca 2017 r. poz. 649). Rozporządzenie weszło w  
życie z dniem 1 września 2017 r. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U 2017 poz. 
60) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U 2017 poz.59) 
6. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r . (Dz.U z 2016r poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 

z 2017 r. poz,60) 
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016 poz. 1379 oraz z 2017r poz. 60) 

 
II. Co powinien zawierać arkusz organizacyjny: 

a) Przedszkola – szczegółowe wytyczne znajdują się w  Rozporządzeniu MEN z dnia 17 
marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U 
2017 poz.649), §17 ust.1 
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b) Szkoły – ww rozporządzenie w §17 ust.2 pkt. 1-9 
c) Szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny – ww rozporządzenie  

w §17 ust. 3 pkt. 1-8 
III. Harmonogram opracowania oraz zatwierdzania projektu arkusza organizacyjnego placówki 

oświatowej na rok szkolny 2017/18. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649) - §17 
ust. 4-7 

Aneksy do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego – procedurę działania do dnia 30 września i po 
30 września normuje §17 ust. 8 pkt. 1,2 oraz ust.9 w/w rozporządzenia. 

Dostarczone do analizy dokumenty związane z organizacją roku szkolnego 2017/18 placówek 
oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Targ zawierają tylko tabelę 
główną, tj. przydział przedmiotów, godzin lekcyjnych i zajęć dodatkowych  oraz opinię związków 
zawodowych. Wspomniane dokumenty mają charakter aneksów i datowane są na początek września 
2017 roku. Zespół analizujący nie posiada zasadniczych arkuszy organizacyjnych wraz załącznikami 
zatwierdzonych w miesiącu maju 2017 roku oraz informacji o procedurze ich zatwierdzenia.  

Przekazane dokumenty nie odpowiadają zapisom Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 
2017r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przeszkoli (Dz. U. 2017r poz. 
649), które w §17 ust. 2-3 określają jakie informacje powinien zawierać arkusz organizacyjny szkoły. 
Opinie i rekomendacje zespołu ekspertów dokonujących analizy oparte o tak skromną dokumentację 
mogą być niepełne i obarczone błędem. Mają jednak charakter obiektywnej oceny stanu istniejącego 
i zmierzają do wskazania takich rozwiązań, które w perspektywie czasu  mogą pozytywnie wpływać na 
lepsze organizacyjne i finansowe aspekty  systemu oświaty w  Nowym Targu. Wszelkie zamieszczone tu 
opinie, propozycje i rekomendacje powinny być przedmiotem szczegółowej analizy organu 
prowadzącego, organizacyjnych w kolejnych latach.  
 

Godziny z planów nauczania i godziny dodatkowe. 
 

Liczba zatwierdzonych godzin w arkuszach organizacyjnych szkół jest sumą obowiązkowych 
godzin wynikających z ramowych planów nauczania oraz godzin tzw. dodatkowych. Ilość godzin 
obowiązkowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r poz. 703). Ramowe plany nauczania 
określają tygodniową (semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z 
wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor  uwzględniając ramowy plan 
nauczania opracowuje tygodniowy rozkład zajęć. Nowy ramowy plan  obowiązuje od 1 września 2017 r. 
(rok szkolny 2017/18) w klasach I , IV i VII szkoły podstawowej (a w następnych latach w kolejnych 
klasach szkoły podstawowej). W klasach II, III, V, VI obowiązuje „stary” ramowy plan nauczania. Zgodnie 
z rozporządzeniem, każdy plan  obejmuje również zajęcia z religii, etyki, wychowania do życia w 
rodzinie, zajęcia języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz 
naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i 
szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe), zajęcia języka migowego itp. Godziny zawarte w 
ramowych planach nauczania mają odzwierciedlenie w otrzymywanej przez j.s.t subwencji oświatowej.  

 
Tabl. Liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich ogółem w placówkach oświatowych Miasta Nowy 

Targ w podziale na wynikające  z planów nauczania,  dodatkowe oraz ponadwymiarowe  w roku 
szkolnym 2017/18. 

 
Nazwa placówki 

Liczba godzin z 
planów 

nauczania (%) 

Liczba godzin 
dodatkowych 

Ogółem 
ogółem godziny 
ponadwymiarowe 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 704,5    (72,5) 266        (27,5) 970,5 172 
 Szkoła Podstawowa Nr 6 302,76 (67,6) 145        (32,4) 447,76 48,5 
 Szkoła Podstawowa Nr 2  770      (72,5) 292        (27,5) 1062 152 
 Szkoła Podstawowa Nr 4  431      (66,9) 213           (33) 644 105 
 Szkoła Podstawowa Nr 3  380      (71,4) 152        (28,6) 532 81,5 
 Szkoła Podstawowa Nr 11 1069    (81,7) 239,5     (18,3) 1308,5 253,5! 
 Szkoła Podstawowa Nr 1 664      (72,1) 256,5     (27,8) 920,5 64,12 
 Gimnazjum Nr 2 438,5   (74,3) 151        (25,6) 589,5 86,5 
 *Gimnazjum Nr 1 od 1 

września włączone do SP Nr 1 
4789,76 1715 6474,76 963,12 

Źródło: Arkusz organizacyjny szkół podst., gimnazjów na 2017/18. Obliczenia własne.  
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Godziny dodatkowe to godziny nie wynikające z ramowych planów nauczania.  Takimi są  
zajęcia świetlicowe, biblioteczne, zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce, uczniem zdolnym, 
kółka zainteresowań-przedmiotowe, sportowe, praca pedagoga, logopedy, psychologa itp.  Godziny 
dodatkowe jeżeli nie wynikają z przepisów prawa oświatowego przydziela organ prowadzący i 
powinien na nie  wyrazić zgodę.  Łączna liczba godzin dodatkowych wynikająca z zatwierdzonych 
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017 w szkołach podstawowych (łącznie z oddz. "0")  i 
Gimnazjum Nr 2 wynosi 1715,  co stanowi 26,5 % wszystkich. Więcej niż jedna czwarta    to zajęcia 
dodatkowe. Realizacja tych zajęć  to wydatek około 4,2 mln zł brutto rocznie w rozliczeniu 
godzinowym. Arkusz organizacyjny każdej ze szkół przewiduje także godziny ponadwymiarowe. Łączna 
ilość tych godzin wynosi 963 tygodniowo. Samorząd musi zabezpieczyć na ten cel kwotę ponad 2,3 mln 
zł. 

 Liczba godzin ogółem  

6474,76 
 

963,12  -ponadwymiarowe 
 

Z planu nauczania  Godziny dodatkowe 

4759,76 1715 

73,5 % 
 

26,5 % 

 
Duża ilość godzin dodatkowych, które w  większości stanowią godziny   nadliczbowe decyduje 

o realizacji art.30  Karty Nauczyciela tj.  osiągnięciu średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  W placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy 
Targ tylko nauczyciele stażyści nie osiągają  wymaganych prawem średnich.  Za 2016 rok samorząd 
wypłacił w tej grupie nauczycieli kwotę ponad 27 tys. zł.  Pozostałe grupy awansu zawodowego nie 
tylko osiągają wymagany poziom wynagrodzenia, ale wypracowują " nadwyżkę", która roku  2016  
ogółem osiągnęła wartość  ponad 427 tys. zł.  Stanowi to blisko 20 % środków finansowych jakie 
samorząd musi zabezpieczyć na realizację wszystkich godzin ponadwymiarowych.  Zespół zwraca 
uwagę, że poza godzinami ponadwymiarowymi ujętymi w arkuszach organizacyjnych szkół w trakcie 
roku  realizowane są godziny zastępstw za  nieobecnych nauczycieli. Dodatkowo przybywa godzin 
wynikających z orzeczeń, zaleceń poradni  psychologiczno-pedagogicznej skierowanych np.  do 
uczniów dysfunkcyjnych i urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli. W ocenie zespołu 
ekspertów organ prowadzący szkoły, czyli Miasto Nowy Targ posiadało duże, ale niewykorzystane  
możliwości regulowania ilości godzin dodatkowych na etapie opracowywania projektów arkuszy 
organizacyjnych. 
 
Rekomendacje 

I. Na etapie opracowywania projektów arkusza organizacyjnego na  rok szkolny (termin luty – 
marzec – 15 kwietnia): 
1. Sformułować należy  pisemne oczekiwania organu prowadzącego, które powinny określać 

między innymi kwestie: 
a) Kadrowe , w tym  ograniczanie zatrudnienia nauczycieli na części etatu (wskaźnik 

zatrudnienia w roku szkolnym 2017/18 – 0,88)  w zamian za przydzielanie godzin 
ponadwymiarowych (art. 30 KN). Każda placówka powinna przedstawić organowi 
prowadzącemu  plan polityki kadrowej,  potrzeby, standardy zatrudnienia, plan 
wykorzystania środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
dostosowany do aktualnych potrzeb.  

b) Organizacyjne,  w tym dotyczące  ilości przydzielonych godzin świetlicy, biblioteki 
(rekomendowany wskaźnik 1 godz. 15 uczniów) , godzin pracy przeznaczonych na 
pracę z uczniem zdolnym, dysfunkcyjnym itp. Dyrektorzy powinni opracować i 
przedstawić organowi prowadzącemu plan realizacji godzin nauczycielskich 
wynikających z art. 42 KN (40 godzinny tydzień pracy). 

c) Bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oświatowego w sprawach ilości 
uczniów w oddziałach i podziału na grupy (Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 
r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 
2017r poz. 649) a wszelkiego rodzaju odstępstwa powinny być szczegółowo 
uzasadnione.  
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d) Dostosowania do faktycznych potrzeb ilości godzin pracy pedagoga, psychologa, 
logopedy itp. uwzględniającego między innymi ilości orzeczeń opinii PPP oraz innych 
organów szkoły. 

Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z §17 Rozporządzenia MEN – Dz. U. 
2017 poz. 649. 

II. Zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły w trakcie roku szkolnego powinien być na bieżąco 
aktualizowany  zgodnie z §17 ust. 8 w/w rozporządzenia oraz monitorowany przez organ 
prowadzący w zakresie: 
 wykorzystania przez szkołę godzin wynikających z ramowych planów nauczania oraz 

dodatkowych godzin przyznanych przez samorząd, 
 zatwierdzonych godzin ogółem, godzin zastępstw i ich organizację, a także godzin zajęć 

pozalekcyjnych (w tym winna być kontrola dzienników różnych zajęć, kart nadgodzin),  
 realizacji art. 30KN. 
Dyrektorzy szkół powinni na bieżąco monitorować demografię obwodów szkół. Planowana 

liczba uczniów klas pierwszych powinna być oparta o faktyczną liczbę  mieszkających i 
przebywających w obwodzie, a nie ma tylko o dane z ewidencji ludności Miasta. Wzorem innych 
samorządów organ prowadzący  Miasto Nowy Targ powinno opracować własne kryteria podziału 
środków finansowych pomiędzy prowadzone szkoły. Kwestia dotyczy przede wszystkim kwot  będących 
różnicą pomiędzy wysokością naliczonej subwencji na daną szkołę a  faktycznymi wydatkami.  We 
wszystkich szkołach subwencja oświatowa nie pokrywa bowiem wydatków subwencjonowanych.  

Zespół ekspertów rekomenduje dokładną analizę orzecznictwa sądowego dotyczącego 
kompetencji organu prowadzącego do stanowienia prawa dotyczącego organizacji pracy szkoły. 
 

Sieć szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017r. 
Rada Miasta  Nowy Targ Uchwałą Nr. XXXV/316/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą  Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
określiła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ od 
dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 oraz granice obwodów szkolnych.  

 
Tabl. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ na 

okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 

1. Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Nowym Targu 
Nowy Targ, Pl. Juliusza 
Słowackiego 14 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr. 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym 
Targu 

Nowy Targ, Al. Mikołaja 
Kopernika 28 

3. Szkoła Podstawowa Nr. 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu Nowy Targ, ul Kowaniec 125a 
4. Szkoła Podstawowa Nr. 4 w Nowym Targu Nowy Targ, Os Niwa 4c 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr. 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w 
Nowym Targu 

Nowy Targ, ul. Władysława 
Orkana 17 

6. 
Szkoła Podstawowa Nr. 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza 
Nowego Targu w Nowym Targu 

Nowy Targ, os. Na Skarpie 11 

7. 
Szkoła Podstawowa Nr. 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w 
Nowym Targu 

Nowy Tar, Pl. Evry 3 

Źródło: Uchwała Nr XXXV/316/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 roku. 
Tabl. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ gimnazjów i klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów, prowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. 

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 

1. 
Klasy Gimnazjum Nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Targu prowadzone w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Nowym 
Targu 

Nowy Targ Pl. Juliusza 
Słowackiego 14 

2. 
Gimnazjum Nr.2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Nowym Targu 

Nowy Targ, Pl. Evry 3 

 
Tabl. Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ klas dotychczasowych publicznych 

gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 
Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby 
1. Klasy Gimnazjum Nr. 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 

Targu prowadzone w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Nowym 
Targu 

Nowy Targ Pl. Juliusza 
Słowackiego 14 
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2. Gimnazjum Nr.2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Nowym Targu, prowadzone w Szkole Podstawowej nr. 11 im. 
Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu 

Nowy Targ, Pl. Evry 3 

Źródło: Uchwała Rady Ministra Nowy Targ Nr XXXV/316/2017 
 

Analiza projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18 
 
Informacja ogólna o szkole  

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 utworzona została Uchwałą Nr XXXV/316/2017 z dnia 27 marca 2017 
roku  Rady Miasta Nowy Targ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  Prawo Oświatowe.  

2. Szkoła utworzona została na bazie Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu na skutek przekształcenia 
gimnazjum w szkołę podstawową. 

3. W skład szkoły wchodzą: kl. „0”, kl. I  i kl. VII – szkoły podstawowej oraz kl. II i III  wygaszanego 
gimnazjum. 

4. Liczba oddziałów ogółem 18, z czego: 
 Szkoła podstawowa – 4, w tym oddział „0” 
 Gimnazjum – 14 

5. Liczba uczniów ogółem – 417,  z czego  
 szkoła podstawowa – 87 w tym „0” – 15 dzieci 
 Gimnazjum – 330 

6. Zatwierdzona liczba godzin ogółem – 920,5,  w tym  
 z planów nauczania – 664  
 zajęć dodatkowych – 256,5 

7. Arkusz organizacyjny zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną,  związki zawodowe, i 
Kuratorium Oświaty w Krakowie 

8. Arkusz zawiera liczne nieczytelne poprawki i skreślenia,  które Zespół analizujący pomija. 
Wnioski 

I. Liczba uczniów oddziałów w szkole 

   
klasa „0” I VII II III 

Razem 

Liczba oddziałów 1 2 1 7 7 18 
Liczba uczniów ogółem 15 48 24 171 159 417 
Średnia na oddział 15 24 24 24,4 22,7 23,2 

Źródło: Arkusz organizacyjny SP Nr 1 na 2017/18 
 

Średnia liczba uczniów w całej szkole oscyluje w granicach 24 na oddział. W szkole podstawowej to 
– 24 , w gimnazjum 23,5. 
 

1. Liczba uczniów i oddziałów kl. II gimnazjum – propozycja zmian 
Klasa IIA IIB IIC IID IIE IIF IIG Razem 

Liczba uczniów 
(stan obecny) 

27* 22 28* 25** 24 24 21 171 (7) 

Rekomendacja  
(liczba uczniów) 

24 23 28* 24 24 24 24  

* podział na grupy; ** podział na grupy 
 

W roku szkolnym 2017/18 w kl. II A, II C, II D obowiązuje podział na grupy. Rekomendowana 
zmiana liczby uczniów podział na grupy ogranicza tylko do klasy II C. 
Efekt finansowy: 

 Kl. II A – podział na grupy  – j. angielski  – 3 godz. 
– j. niemiecki  – 2 godz. 

          – wychowanie fizyczne – 4 godz.  
         

 9 godz. 
 

 Kl. II D – podział na grupy   – j. angielski  – 3 godz. 
– j. niemiecki  – 2 godz. 

          – wychowanie fizyczne – 4 godz.  
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         9 godz. 

 Rozliczenie etatowe (9godz. + 9 godz. = 18) = 1 etat  
 1 etat x 72 tys. zł = 72 tys. zł rocznie brutto 

 Rozliczenie godzinowe: 18 x 4 x 12 x 50 = 43,2 tys. zł rocznie brutto 
Zespół ekspertów zwraca uwagę, że obowiązkowy podział na grupy obowiązuje na 

obowiązkowych zajęciach z : 
 języków obcych – jeżeli liczba uczniów w oddziale jest większa niż 24 
 Informatyce – jeżeli liczba uczniów w oddziale jest większa niż 24 lub liczba stanowisk 

komputerowych jest mniejsza niż liczba uczniów w oddziale. 
 wychowaniu fizycznym – jeżeli liczba uczniów jest większa niż  26 uczniów. 

 
2. W planie występuje dodatkowy podział na grupy na wychowaniu fizycznym, w  Gimnazjum kl. 

IIb – 4 godz., II E – 4 godz., kl. II F – 4 godz., kl. II G – 4 godz. 
Łącznie 4 x 4 = 16 godzin 

Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe :  16/18 x 72 tys. zł = 64 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe; 16 godz. x 4 x 12 x 50zł = 38,4 tys. zł rocznie brutto 

3. Podział na grupy kl. VII – szkoła podstawowa 
 Liczba uczniów  – 24 (brak podstaw prawnych podziału) 
 Informatyka   – 1 godz. 
 Wychowanie fizyczne – 4 godz.  

         5 godz. 
Efekt finansowy: 

 Rozliczenie etatowe : 5/18 x 72 tys. zł. = 20 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe : 5 x 4 x 12 x 50 zł. = 12 tys. zł.  

 
4. Liczba oddziałów i uczniów kl. III gimnazjum  – propozycja zmian 

Klasa IIIA IIIB IIIC IIID IIIE IIIF IIIG Razem 
Liczba uczniów 
(stan obecny) 

25 20 23 22 25 23 21 159 

Rekomendacja  
(liczba uczniów) 

24 20 24 22 24 23 22 159 

 
Organizacja pracy klas III gimnazjum przewiduje zgodnie z arkuszem organizacyjnym podział na 
następujących zajęciach: 

 Informatyka (łącznie)     7godzin 
 Wychowanie fizyczne (łącznie)   21 godzin 
 J. obce (j. ang, j.niem) (4 oddziały)   20 godzin 

48 godzin  
Efekt finansowy:  

 Rozliczenie etatowe :    2,66 x 72 tys. zł = 191,5 tys. zł brutto rocznie 
 Rozliczenie godzinowe:    48 x 4 x 12 x 50zł =  115,2 tys. zł brutto rocznie  
Wprowadzenie rekomendacji polegającej na zmianie liczby uczniów w poszczególnych oddziałach 

spowoduje oszczędności rzędu od 115 tys. zł rocznie brutto w rozliczeniu godzinowym do 191 tys. zł 
rocznie brutto w rozliczeniu etatowym. Zespól ekspertów nie posiada informacji o przyczynach podziału 
na grupy na w.w. przedmiotach (poza kl. IIIA, IIIE – gdzie jest po 25 uczniów na oddział) 

5. Zespół ekspertów zwraca uwagę na 43 godziny zajęć dodatkowych takich przedmiotów jak: 
 Biologia SP 5    8 godz. 
 Chemia SP 6    2 godz. 
 Fizyka SP 6   2 godz. 
 J. polski SP 6    6 godz. 
 Historia SP 3    6 godz. 
 Fizyka SP 3    4 godz. 
 Biblioteka SP 2   15 godz. 

43 godz. 
Na realizację w/w godzin organ prowadzący musi zabezpieczyć kwotę 171,36 tys. zł rocznie brutto w 
rozliczeniu etatowym lub 103,2 tys. zł rocznie brutto w rozliczeniu godzinowym. Brak informacji o 
celowości przeznaczenia ww. godzin nie pozwalana obiektywne zajęcie stanowiska.  

6. Biblioteka – arkusz organizacyjny szkoły przewiduje 45 godz. (równoważne 1,5 etatu) Przyjmując 
rekomendowany wskaźnik  jednej godziny na 15 uczniów, to  liczba obciążeń godzinowych 
będzie wynosić  27 godzin.  

Efekt finansowy 
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W przypadku godzin bibliotecznych rozliczenie godzinowe równa się rozliczeniu etatowemu.  
   18/13 x 72 tys. zł = 43,2 tys. zł rocznie brutto  
Oszczędności mogą sięgać kwotę ok. 43 tys. zł rocznie.  
 

Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
 
Informacje ogólne o szkole: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 jest placówką wielociągową, klasa IV liczy 5 oddziałów, kl. III,VI i VII liczą 

po 4 oddziały każda, pozostałe klasy po 3 i 2 oddziały. 
2. Liczba oddziałów ogółem – 26 z czego: 

 Kl. I – VII – 25 
 Oddział  „0” przy Szkole Podstawowej – 1  

3. Liczba uczniów ogółem – 577,  z czego: 
 Kl. I – VII – 552  
 Oddział „0” – 25 

4. Liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich ogółem 1062,  z czego: 
 z planów nauczania – 770 
 dodatkowe – 292 

Wnioski  
1. Liczba uczniów/oddziałów w szkole 
Klasa „0” I II III IV V VI VII Razem 

Liczba oddziałów 1 3 2 4 5 3 4 4 26 
Liczba uczniów 25 60 40 99 120 76 82 75 577 
Średnio na oddział 25 20 20 24,75 24 25,3 20,5 18,75 22,19 

 
Najwięcej uczniów uczęszcza do oddziałów kl. V, średnio po 25,3, następnie  
kl. III – 24,75.  

 
Liczba uczniów/oddziałów. 
a) Klasa IV – propozycja zmian 

Klasa IV A IV B IV C IV D IV E Razem 
Liczba uczniów  
(stan obecny) 

22 25* 24 25* 24 120 

Liczba uczniów 
(rekomendacja) 

24 24 24 24 24 120 

*wymagany poddział na grupy 
 

Zmiana liczby uczniów w poszczególnych oddziałach kl. IV wyeliminuje konieczność podziału na grupy 
w kl. IVB, IVD na informatyce oraz języku angielskim. 

 Efekt finansowy zmiany 
 Informatyka  1 godz. x 2 = 2 godz.  
 J. angielski    3 godz. x 2 = 6 godz. 

   8 godz.  
 Rozliczenie etatowe: 8/18 x 72 tys. zł = 32 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe: 8 x 4 x 12 x 50 zł = 19,2 tys. zł rocznie brutto  
Brak  podziału na grupy może przynieść od 19,2 do 32 tys. zł oszczędności w zależności od typu 
rozliczenia.  

 
b) Klasa VII – propozycja zmian 

Klasa VII A VII B VII C VII D Razem 
Liczba uczniów 19 18 21 17 75 (4 oddz.) 
Rekomendacja Nr 1 25 25 25 75 (3 oddz.) 
Rekomendacja Nr 2  24 24 27 75 (3 oddz.) 
 
Wdrożenie rekomendacji Nr 1 lub Nr 2  spowoduje ograniczenie liczby oddziałów z 4 do 3. 
(oszczędność kosztów na 1 oddziale).  
Rekomendacja Nr 1 – efekt finansowy  
Liczba godzin wynikająca z planu nauczania przypadająca na oddział kl. VII  wynosi 35, co w 
przeliczeniu na etaty daje wartość 1,94. 
 Rozliczenie etatowe: 1,94 x 72 tys. zł = 139,7 tys. zł brutto rocznie 
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 Rozliczenie godzinowe 35 x 4 x 12 x 50 zł = 84 tys. zł brutto rocznie 
 
W przypadku rekomendacji Nr. 1 istnieje konieczność podziału na grupy na : 
  Informatyce   1 godz. x 3 = 3 godz. 
 J. angielski m  3 godz. x 3 = 9 godz. 
 J. niemieckim   2 godz. x 3 = 6 godz.  

    18 godz.  
Podział  na grupy spowoduje wzrost godzin o 18,  czyli 1 etat 
 Rozliczenie etatowe: 1 x 72 tys. zł = 72 tys. zł brutto rocznie. 
 Rozliczenie godzinowe: 18 x 4 x 12 x 50 zł = 43,2 tys. zł. brutto rocznie. 

 
Reasumując: wprowadzenie rekomendacji Nr 1 spowoduje oszczędności w rozliczeniu 
etatowym (139,7 – 72) : 67,7 tys. zł. rocznie brutto, lub 40,8 tys. zł rocznie brutto (84 – 43,2) w 
rozliczeniu godzinowym. 

 
Rekomendacja nr 2  
Wprowadzenie rekomendacji Nr 2 spowoduje konieczność podziału na grupy – kl. VII D na: 
 Informatyce   - 1 godz. 
 J. niemiecki m      - 2 godz. 
 J. angielski m  - 3 godz. 
 Wych. fizycznym  - 4 godz. 
  

  10 godz. 
 

Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe: 10/18 x 72 tys. zł = 40 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 10 x 4 x 12 x 50 zł =  24 tys. zł  rocznie brutto. 

 
Reasumując: wprowadzenie rekomendacji Nr 2 powoduje oszczędności rzędu: 
 Rozliczenie etatowe (139,7 – 40) = 99,7 tys. zł  rocznie brutto  
 Rozliczenie godzinowe (84-24) = 60 tys. zł rocznie brutto. 
Wniosek ogólny: 
Z punktu ekonomicznego widzenia rekomendacja Nr 2 jest bardziej oszczędnym rozwiązaniem. 

c) Wychowanie fizyczne. 
W klasach IV A, IV B, V B liczba godzin wychowania fizycznego ogółem wynosi 16  na oddział. 
Wg przypuszczeń zespołu ekspertów są to klasy sportowe.   
Warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych normuje 
Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz 
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017r. poz. 671). Zespół zwraca uwagę, że na 
funkcjonowanie klas sportowych samorząd otrzymuje dodatkową subwencję oświatową wg 
wagi  P17 () w kwocie 1068 zł na ucznia. Według metryczki oświatowej na 2017 rok Miasto Nowy 
Targ na 169 uczniów klas sportowych otrzymało 180 495 zł. 

d) Wychowanie fizyczne w kl. VC, w której jest 26 uczniów. W ocenie ekspertów brak jest podstaw 
prawnych do podziału na grupy na wychowaniu fizycznym. Obowiązkowy podział następuje 
jeżeli liczba uczniów jest większa niż 26.  
Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe: 14/18 x 72 tys. zł = 16 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 4 x 4 x 12 x 50 zł =  9,6 tys. zł  rocznie brutto. 
Dodatkowy podział na grupy powoduje wydatek rzędu od 9,6 – 16 tys. zł brutto  
w zależności od rozliczenia. 

e) Na ogólną liczbę zatwierdzonych 1062 godzin  z planów nauczania wynika    770,  to jest 72,5 %, 
zaś liczba godzin dodatkowych wynosi  292 – (27,5%), z tego 107 to  zajęcia świetlicowe (w tym 
3  płatne z profilaktyki). Średnio na jeden dzień przypada 21,4 godzin zajęć świetlicowych (!). 
Prowadzi je 4 nauczycieli w pełnym wymiarze etatowym (26 godzin)  

f) Szkoła Podstawowa Nr 2 zatrudnia: 
 pedagoga  – 27 godzin 
 logopedę  – 20 godzin 
 psychologa  – 5 godzin 
 Poza 27 godzinami  pracy pedagoga w arkuszu organizacyjnym znalazło się 18 godzin terapii 

pedagogicznej.  Zakres zadań pedagoga,  psychologa, logopedy określa Rozporządzenie MEN z dnia 9 
sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591). 
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Reasumując,  Zespół ekspertów zaleca przy opracowywaniu projektu arkusza organizacyjnego 
w kolejnym roku bardzo  dokładną analizę faktycznych potrzeb szkoły w zakresie organizacji pracy 
świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

g) Biblioteka -  arkusz organizacyjny przewiduje na 2017/18 45 godzin pracy biblioteki. 
Uwzględniając powszechnie stosowany  wskaźnik 1 godziny na 15 uczniów,   ilość  powinna 
wynosić  37 (552:15) 
Efekt finansowy (45 – 37 = 8 godzin) 
 Rozliczenie etatowe 8/30 x 72 tys. zł = 19,2 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 8 x 4 x 12 x 50 zł = 19,2 tys. zł  rocznie brutto. 
W przypadku etatu bibliotecznego wartość rozliczenia etatowego jest tożsama z rozliczeniem 

godzinowym. Wprowadzając rekomendowany wskaźnik oszczędności sięgnąć mogą ok. 19 tys. zł 
rocznie brutto. 

 
Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
 
Informacje ogólne o szkole: 
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 jest placówką wielociągową o maksymalnie dwóch oddziałach danej 

klasy. 
2. Liczba oddziałów ogółem – 14, z czego: 

 Klasy  I – VII – 13 oddziałów 
 Oddział  „0” przy Szkole Podstawowej –  1 oddział 

3. Liczba uczniów (wg. Arkusza organizacyjnego) ogółem – 255, z czego: 
 Klasy I – VII – 238 
 Oddział „0” – 17 

4. Liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich ogółem – 532, z czego: 
 z planów nauczania – 380 
 dodatkowe – 152 (pomniejszono o zniżki godzin dla dyrektora i wicedyrektora). 

5. Dostarczone dokumenty zawierają pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 
 

Wnioski  
I. Liczba uczniów/oddziałów w szkole 

Klasa „0” I II III IV V VI VII Razem 
Liczba oddziałów 1 2 1 2 2 2 2 2 14 
Liczba uczniów 17 34 22 38 44 26 37 37 255 
Średnio na oddział 17 17 22 19 22 14 18,5 18,5 18,2 

 
Liczba uczniów w poszczególnych klasach jest zróżnicowana. Najmniej liczne są oddziały  
kl. V,  średnio po 13 uczniów, najliczniejsze klasy to II i IV,   po 22. Średnio we wszystkich klasach łącznie z 
oddziałem „0”  uczy się ok. 18 uczniów. 
 
Liczba uczniów/oddziałów kl. V – propozycja zmian 

Klasa VA VB Razem 
Liczba uczniów 13 13 26 (2) 
Rekomendacja  
(liczba uczniów) 

26 26 (1) 

 
Proponowane rozwiązanie ograniczy liczbę oddziałów klasy V do jednego, przy czym 

wprowadza obowiązkowy podział na grupy na informatyce i języku obcym. 
Efekt finansowy: 

 Liczba godzin z planu nauczania – 28,5 czyli 1,58 etatu 
 Roczny wydatek ( wynagrodzenia nauczycieli) wynosi : 

 Rozliczenie etatowe: 1,58 x 72 tys. zł = 113,8 tys. zł brutto rocznie 
 Rozliczenie godzinowe : 28,5 x 4 x 12 x 50 zł = 68,4 tys. zł brutto rocznie 
 

Podział na grupy efekt finansowy: 
 Informatyka  –  1 godzina. 
 J. angielski   –  3 godziny 
  

    4 godz. 
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 Rozliczenie etatowe: 4/18 x 72 tys. zł = 16 tys. zł brutto rocznie. 
 Rozliczenie godzinowe: 4 x 4 x 12 x 50 zł = 9,6 tys. zł. brutto rocznie. 

Wydatek związany z podziałem na grupy wynosi od 9,6 do 16 tys. zł brutto rocznie w zależności od  typu 
rozliczenia.  

 
Reasumując: ograniczenie ilości oddziałów kl. V do jednego przynieść może oszczędności w kwocie 
od 58,8 (68,4 – 9,6) do 97,8 tys. zł brutto (113,8 – 16 tys.)  zależności od rozliczenia.  

 
1. Obowiązki bibliotekarza – arkusz organizacyjny na 2017/18 zakłada  30 godzin,  czyli  1 etat. 

Przy zastosowaniu rekomendowanego wskaźnika 1 godzina na 15 uczniów, czas pracy  
bibliotekarza wyniesie 16. 

2. Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe jest tożsame z rozliczeniem godzinowym 

14/30 x 72 tys. zł = 33,6 tys. zł  rocznie brutto.  
3. Świetlica:  

 Obowiązki wychowawcy  świetlicy   – 39 godzin 
 Świetlica profilaktyczna   –  6 godzin 

        45 godzin  
Zajęcia w świetlicy profilaktycznej prowadzi  5 nauczycieli, i   wychowawcy świetlicy – 2 nauczycieli. 
Wnioski zespołu ekspertów: 
– Na zajęciach świetlicowych w Szkole Podstawowej ogólnodostępnej pod opiekę jednego 
nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów (§7.1 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 27 
marca 2017 r. poz. 649). Godzina prowadzonych zajęć trwa 60 minut.  

Szkoły podstawowe są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy 
pozostają  w szkole dłużej ze względu na: 

 czas pracy rodziców – na wniosek rodziców  
 organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole. 
 Należyte planowanie oraz racjonalne wykorzystanie pracy świetlicy zależy od tygodniowego 
rozkładu pracy szkoły (tzw. podziału godzin). Jeżeli wskaźnik zmianowości w szkole wynosi 1 (tzn. liczba 
oddziałów jest równa liczbie klas i pracowni) to praktycznie w godz. 8.00-12.00 nie ma konieczności 
organizowania pracy świetlicy, a wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Zwracamy także  
uwagę, że czas pracy  pokrywa się z  innymi zajęciami pozalekcyjnymi np. biblioteką, kołami 
zainteresowań, zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, pracą pedagoga, logopedy itp., co powoduje 
mniejszą liczbę uczniów korzystających , a to z kolei powinno powodować mniej grup świetlicowych.  

Zespół rekomenduje w perspektywie roku szkolnego 2018/19  szczegółową analizę realnych  
potrzeb szkoły w tym zakresie z uwzględnieniem w/w informacji oraz kosztów.  
 

Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
 
Informacje ogólne o szkole: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu jest placówką wielociągową. 
2. Liczba oddziałów ogółem – 16, z czego: 

 Kl. I – VII – 14 
 Oddział  „0” przy Szkole Podstawowej – 2  

3. Liczba uczniów (wg. arkusza)  – 286 , z czego: 
 Klasy I – VII – 238 
 Oddział „0” – 48 

4. Liczba zatwierdzonych godzin ogółem – 644 , z czego: 
   z planów nauczania – 431 
   dodatkowych – 213 

5. Dostarczony do analizy arkusz posiada liczne naniesione odręcznie, nieczytelne poprawki, które 
zostały pominięte przez ekspertów. Dokument został zatwierdzony przez organ prowadzący  
Burmistrza Nowego Targu. Kuratorium Oświaty w Krakowie wydało opinię z zastrzeżeniami (pismo 
znak DNT 552.15.5.2017. DH z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 

 
Wnioski  
1. Liczba uczniów oddziałów w szkole 
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Klasa „0” I II III IV V VI VII Razem 
Liczba oddziałów 2 2 1 3 2 2 2 2 16 
Liczba uczniów 48 40 16 50 37 28 37 30 286 
Średnio na oddz. 24 20 16 16,16 18,5 14 18,5 15 17,8 
 

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział w Szkole (I – VII, „0”) nie przekracza 18, w Szkole 
Podstawowej (bez „0”) – 17. Najmniej uczniów na oddział przypada w kl. V – 14. 

 
Liczba uczniów i oddziałów kl. III – propozycja zmian 

Klasa III A III B III C Razem 
Liczba uczniów  
(stan obecny) 

18 16 16 50 (3) 

Liczba uczniów 
(rekomendacja) 

25 25 50 (2) 

 
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r.  sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 27 marca 2017 r. poz. 649)  
w §5 ust.2 ogranicza liczbę uczniów klas I- III szkoły podstawowej do 25. W klasach I – III nie dokonuje się 
podziału na grupy.  
Wprowadzenie rekomendacji spowodowałaby  ograniczenie liczby oddziałów o 1  (z 3 do 2). 
Efekt finansowy  
 Suma godzin z planów nauczania kl. III – 23 godz. (1,27 etatu) 
 Rozliczenie etatowe: 1,27 etatu x 72 tys. zł = 91,4 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe: 23 x 4 x 12 x 50 zł = 55,2 tys. zł rocznie brutto  
Roczne oszczędności wynikające z redukcji liczby oddziałów mogą sięgać od 55,2 do 91,4 tys. zł 
rocznie brutto w zależności od rozliczenia. 

 
a) Liczba uczniów oddziałów kl. V – propozycja zmian 

 Klasa VA VB Razem 
Liczba uczniów 14 14 28 (2) 
Rekomendacja  28 28 (1) 
 
Wdrożenie rekomendacji spowoduje ograniczenie liczby oddziałów do jednego, natomiast 
zaistnieje konieczność podziału na grupy. 
 Roczny wydatek na utrzymanie oddziału - wynagrodzenia nauczycieli (28,5 godz. – suma 

godzin z planów nauczania odpowiadająca 1,58 etatu) wynosi:  
 rozliczenie etatowe: 1,58 x 72 tys. zł = 113,7 tys. zł brutto rocznie 
 rozliczenie godzinowe : 28,5 x 4 x 12 x 50 zł = 68,4 tys. zł brutto rocznie 

 Skutki podziału na grupy: 
 Informatyka   – 0 
 Język  angielski   – 3 godz. 
 Wychowanie fizyczne  – 4 godz. 
  

    7 godz. 
 Rozliczenie etatowe: 7/18 x 72 tys. zł = 28 tys. zł brutto rocznie. 
 Rozliczenie godzinowe: 7 x 4 x 12 x 50 zł = 16,8 tys. zł. brutto rocznie. 
Reasumując: utworzenie jednego oddziału kl. V (28 uczniów), przynieść może oszczędności od 
85,7  do 51,6 tys. zł. rocznie brutto w zależności od typu  rozliczenia.  
 

b) Liczba uczniów i oddziałów kl. VII – propozycja zmian 
Klasa VIIA VIIB Razem 

Liczba uczniów 15 15 30 (2) 
Rekomendacja 30 30 (1) 

 
Wprowadzenie rekomendacji ograniczy liczbę oddziałów z dwóch do jednego, przy czym zaistnieje 
konieczność podziału na grupy: 

 roczny wydatek na utrzymanie oddziału kl. VII (35 – suma godzin z planów nauczania – 1,94 
etatu) wynosi: 

 rozliczenie etatowe 1,94 x 72 tys. zł = 139,7 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 35x 4 x 12 x 50 zł =  84 tys. zł  rocznie brutto. 
 Skutki podziału na grupy: 

 Informatyka  –  1 godzin 
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 J. angielski    – 3 godzin 
 J. niemiecki   – 2 godziny 
 Wychowanie fizyczne  – 4 godziny 
  

 10 godzin 
 

 Rozliczenie etatowe 10/18 x 72 tys. zł = 40 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 10x 4 x 12 x 50 zł =  24 tys. zł  rocznie brutto. 
Reasumując: utworzenie jednego oddziału kl. VII (30 uczniów), może przynieść oszczędności 
od 99,7 tys. zł (139,7–40)  do 60 tys. zł. (84-24) w zależności  
od typu rozliczenia.  

2. Obowiązki bibliotekarza – 30 godzin (1 etat). Przyjmuje sie przelicznik 1 godzina etatu na 15 uczniów.  
Liczba godzin pracy bibliotekarza wyniesie 16 godz. (238 : 15).  

Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe 14/30 x 72 tys. zł = 33,6 tys. zł  rocznie brutto.  
 Rozliczenie godzinowe : 14 x 4 x 12 x 50 zł =  33,6 tys. zł  rocznie brutto. 
Rozliczenie etatowe i godzinowe w przypadku biblioteki jest tożsame. Przyjęcie 

rekomendowanego wskaźnika może przynieść oszczędności rzędu 33,6 tys. zł  brutto rocznie.  
3. Świetlica: (dane wg arkusza organizacyjnego): 

 obowiązki w świetlicy (rano)   – 14 godz. 
 0bowiązki w świetlicy    –   4 godz. 
 obowiązki wychowawcy w świetlicy  – 26 godz.  

   44 godz. (1, 69 etatu) 
Roczny koszt – wynagrodzenia nauczycieli świetlicy  

  Rozliczenie etatowe   1,69 x 72 tys. zł = 121,7 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe  44 x 4 x 12 x 50zł = 105,6 tys. zł rocznie brutto  
Zespół ekspertów nie posiada informacji o ilości uczniów korzystających ze świetlicy i liczbie grup 

świetlicowych, stąd wyciąganie wniosków obarczone może być dużym błędem. Niemniej jednak 
zalecamy analizę treści związanych z funkcjonowaniem świetlicy zawartej w analizie arkusza 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 5.  
4. Nauczyciel wspomagający. 

Arkusz organizacyjny szkoły przewiduje zatrudnienie trzech nauczycieli wspomagających: 
 Kl. IV A – 20 godz. 
 Kl. V A – 18 godz. 
 Kl. VI A – 24 godz.  
Kwestie związane z zatrudnianiem pomocy nauczyciela normuje Rozporządzenie MEN z 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) 
Zatrudnienie pomocy nauczyciela (§7 ust. 3 – 6 ) 

W §7 ust. 3 – 5 rozporządzenia wprowadzono  przepisy zobowiązujące do zatrudniania pomocy 
nauczyciela. Wprowadzone uregulowania dotyczą przedszkoli i szkół podstawowych specjalnych oraz 
oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych i szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych. Zatrudnianie pomocy nauczyciela możliwe jest w przypadku konkretnych 
niepełnosprawności wskazanych w przepisach. W przypadku przedszkoli dotyczy to dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem , w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W szkołach, obowiązek zatrudnienia pomocy nauczyciela dotyczy klas I – IV w przypadku 
ww. niepełnosprawności.  

Rozporządzenia w § 7 ust.6 reguluje również sytuację dzieci lub uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności niż 
wyżej wskazane, uczęszczających do przedszkoli i szkół specjalnych, ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi lub specjalnymi oraz integracyjnych. W przypadku ww. uczniów wprowadzono 
możliwość dodatkowego zatrudnienia pomocy nauczyciela. 
 
 

Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr. 5 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
Informacje ogólne o szkole: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 5 jest placówką wielociągową 
b) Liczba oddziałów ogółem : 26,  z czego 

 Klasy  I – VII – 25 oddziałów 
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 oddział „0” przy szkole podstawowej – 1 oddział 
c) Liczba uczniów ogółem – 576, z czego  

 klasy  I – VII – 554 
 oddział „0” – 22 

Zatwierdzona liczba godzin nauczycielskich ogółem wynosi 970,5 w tym 26  oddziału „0” przy Szkole 
Podstawowej. 
Wnioski 

I. Liczba uczniów i oddziałów w szkole 
klasa „0” I II III IV V VI VII Ogółem 

Liczba oddziałów 1 2 2 5 5 4 4 3 26 
Liczba uczniów 
ogółem 

22 46 41 106 114 94 27 66 576 

Średnio na oddział 22 23 20,5 21,2 22,8 23,5 21,75 22 22,15 
Źródło: arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 5. Obliczenia własne. 
 
Podstawa prawna 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 (Dz. U. z 27 marca 2017r poz. 649) w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 §5 ust. 1 liczba dzieci w oddziale przedszkole nie więcej niż 25 
 §5 ust. 2 liczba uczniów kl. I – III szkoły podstawowej nie więcej niż 25, a   w przypadku 

zwiększenia nie więcej niż o 2 uczniów,   zatrudnia się asystenta nauczyciela §5 ust. 4-5. 
Rozporządzenie nie określa liczby uczniów w klasach  IV – VIII;  tą kwestię pozostawiono do decyzji 

organu prowadzącego, przy czym zwiększając liczbę uczniów powyżej 24 lub  26 uczniów na oddział 
należy dokonać podziału na grupy, o czym  pisano już wcześniej.   

W Szkole Podstawowej Nr 5 średnia liczba uczniów przypadająca na oddział wynosi ponad 22.  
Najliczniejsze są oddziały kl. V, i  IV  po około  23. Liczba  w poszczególnych klasach i  oddziałach nie 
przekracza 24, 26  stąd brak jest konieczności podziału na grupy. 

 
II. Ograniczenia liczby i oddziałów kl. VI  – propozycja zmian 

Klasa/oddział 
 

VI A VI B VI C VI D Razem 

Liczba uczniów 
 

20 22 24 21 87 (4 oddziały) 

Rekomendacja VI A       29 VI B                      29 VI C                        29 87 (3 oddziały) 
 

Zwiększając liczbę uczniów w oddziałach średnio do 29 osób ograniczymy ilość oddziałów o 1.  
Efekt finansowy: 
Założenie:  

 Liczba godzin z planu nauczania – 28,5 na  oddział 
 Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego po stronie pracodawcy – ok. 72 tys. zł brutto 
 Wartość godziny ponadwymiarowej nauczyciela dyplomowanego ok. – 50 zł. (brutto) 
1. Rozliczenie etatowe (28,5:18) – 1,58 etatu/oddział 

1,58 etatu x 72 tys. zł = 113,7 tys. zł. rocznie brutto 
2. Rozliczenie godzinowe 28,5 x 4 x 12 m-cy x 50 zł = 68,4 tys. rocznie brutto  
Wydatek płacowy na  1 oddział kl. VI wynosi ok. 114 tys. zł rocznie brutto.  

Zwiększając liczbę uczniów do 29 na oddział istniej konieczność podziału na grupy na następujących 
przedmiotach: 

 Informatyka   1 godzina x 3 oddziały   = 3 godziny. 
 J. angielski     3 godziny x 3 oddziały  = 9 godziny 
 Wychowanie fizyczne 4 godziny x 3 oddziały   = 12 godzin  
  

       24 godziny 
Łączny wzrost godzin nauczycielskich (płatnych) wynikający z podziału na grupy w 3 oddziałach wynosi 
24. 
Efekt finansowy  

1. Rozliczenie etatowe (24:18) = 1,33 
1,33 etatu x72 tys. zł = 95,7 tys. zł rocznie brutto. 

2. Rozliczenie godzinowe 
24 x 4 x 12 m-cy x 50 zł = 57,6 tys. zł rocznie brutto  

Ograniczając liczbę oddziałów o 1 ( z 4 do 3 ) i dokonując obowiązkowego podziału na grupy 
oszczędzamy na wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli w zależności od formy rozliczenia od 18 tys. 
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zł. rocznie (rozliczenie etatowe) do 10,8 tys. zł (wg rozliczenia godzinowego) rocznie brutto. 
Proponowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
  

W Szkole Podstawowej Nr 5 na ogólną liczbę zatwierdzonych w ilości 970,5  godzin nauczycielskich 
dodatkowe, nie wynikające z ramowego planu nauczania,  wynoszą  266,  co stanowi ponad 27 % 
ogółu. Zajęcia dodatkowe powinny wynikać z faktycznych i prawnie dozwolonych  potrzeb danej 
placówki. 

Ilość godzin dodatkowych przeznaczonych na określone zajęcia powinny być uzgodniona z 
organem prowadzącym, który musi na ich realizację zabezpieczyć środki finansowe. Większość  godzin 
wynika z obowiązujących przepisów prawnych w tym  między innymi: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.  sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczenie dzieci z 
młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (zajęcia ???? uzdolnienia uczniów, korekcyjno – kompensacyjne,  
logopedyczne i inne o charakterze terapeutycznym, dydaktyczno-wyrównawcze itp.). 
(Dz. U. 2017 poz. 1591) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne, oddziały integracyjne itp. ) 

 Statutów szkół itp. 
1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym  

Targu w roku szkolnym 2017/18. 
Arkusz organizacyjny szkoły przewiduje łącznie 98 godzin, z czego: 

 obowiązki wychowawcy świetlicy – 78 godzin.  
 świetlica popołudniowa – 20 godzin.  

Etat nauczyciela świetlicy wynosi  26 godzin.  
Zajęcia świetlicowe  w ilości 98 godzin prowadzi 12 nauczycieli;  2 zatrudnionych jest na pełny 
etat (po 26 godzin), u pozostałych godziny świetlicowe stanowią dopełnienie etatu lub godziny 
ponadwymiarowe. Średnio na każdy dzień tygodnia przypada 19,6 godzin zajęć. Zespół 
analizujący nie posiada informacji o ilości uczniów korzystających ze świetlicy, która powinna 
determinować taką organizację.  

Zajęcia świetlicowe. 
 Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego 

nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów , co wynika z §7.1 rozporządzenia MEN z 
dnia 17 marca 2017 r. W sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. z 27 marca 2017 r. poz. 649). Godzina rozliczeniowa prowadzonych zajęć trwa 60 
minut.  

Szkoły podstawowe są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy 
pozostają  w Szkole dłużej ze względu na: 

 czas pracy rodziców – na wniosek rodziców  
 organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w 

szkole. 
Zajęcia świetlicowe dla uczniów w gimnazjum organizuje się w wyjątkowych przypadkach. 

 Należyte planowanie oraz racjonalne wykorzystanie pracy świetlicy zależy od tygodniowego 
rozkładu pracy szkoły (tzw. podziału godzin). Jeżeli wskaźnik zmianowości w szkole wynosi 1 (tzn. liczba 
oddziałów jest równa liczbie klas i pracowni) to praktycznie w godz. 8.00-12.00 nie ma konieczności 
organizowania pracy świetlicy, a wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Zwracamy także  
uwagę, że czas pracy  w dużej merze  pokrywa się z organizacją innych zajęć pozalekcyjnych np. 
biblioteką, kół zainteresowań, zajęć sportowo-rekreacyjnych, pracą pedagoga, logopedy itp., co 
powoduje mniejszą liczbę uczniów korzystających ze świetlicy, a to z kolei powinno powodować 
mniejszą liczbę grup.   
 

Na organizację zajęć świetlicowych w 2017/18, organ prowadzący musi zabezpieczyć  
w zależności od rozliczenia kwotę: 

 Rozliczenie etatowe (98 godz. : 26) – 3,76 etatu  
3,76 x 72 tys. zł = 270,7 tys. zł brutto rocznie 

 Rozliczenie godzinowe  
98 x 4 x 12 x 50 zł = 235,2 tys. zł  brutto rocznie 
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W/w kwoty stanowią wydatki osobowe, tj. wynagrodzenie nauczycieli.  
Zespół rekomenduje w perspektywie roku szkolnego 2018/19  szczegółową analizę realnych  potrzeb 
szkoły w tym zakresie z uwzględnieniem w/w informacji oraz kosztów.  
 

Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
 
Informacje ogólne o szkole 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 jest placówką mieszaną tj. jednociągową dla klasy II, V, VI, VII, i 
wielociągową dla klas I, III, IV. 

2. Liczba oddziałów ogółem – 11, z czego  
 Klasy I – VII – 10  
 Oddział  „0” przy Szkole Podstawowej – 1 

3. Liczba uczniów ogółem -  193,  z czego: 
 Kl. I – VII – 185 
 Oddział  „0” – 8  

4. Zatwierdzona liczba godzin nauczycielskich ogółem 447,76, z czego: 
 z planów nauczania – 302,76  
 dodatkowe – 145 

Wnioski: 
I. Liczba uczniów oddziałów 

Klasa „0” I II III IV V VI VII Razem 
Liczba oddziałów 1 2 1 2 2 1 1 1 11 
Liczba uczniów 8 32 16 34 38 19 21 25 193 
Średnio na oddział 8 16 16 17 19 19 21 25 17,5 
 

1. Średnia liczba uczniów  przypadająca na oddział, poza klasą  VII,  oscyluje w granicach 16 – 21. 
2. Klasa VII  liczy 25 uczniów i  istnieje tu obowiązek podziału na grupy na zajęciach obowiązkowych z 

informatyki i języków obcych.  
3. Zespół ekspertów nie posiada natomiast informacji o powodach podziału zajęć z wychowania 

fizycznego. Obowiązek taki występuje,  gdy liczba uczniów przekroczy 26.  
Efekt finansowy:  
 Rozliczenie etatowe 4/18 x 72 tys. zł = 16 tys. zł (rocznie brutto) 
 Rozliczenie godzinowe 4 x 4 x 12 x50 = 9,6 tys. zł (rocznie brutto) 

Wydatek jaki musi ponieść organ prowadzący na dodatkowy podział klasy VII na zajęciach z 
wychowania fizycznego w zależności od rozliczenia wynosi od 9,6 do 16 tys. zł rocznie w zależności od 
metody rozliczenia.  
4. Klasy (Kl. IVa – 18 uczniów, kl. IVb – 20 uczniów, kl. V – 19 uczniów, kl. VI – 21 uczniów,) mają  podział 

na grupy za zajęciach z informatyki. Obowiązek podziału następuje jeżeli liczba uczniów w oddziale 
jest większa niż 24, lub liczba stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej jest mniejsza niż 
liczba uczniów.  

Dodatkowy podział na grupy na informatyce (zajęciach komputerowych) w kl. IVa,b, V i VI skutkuje 
zwiększeniem wydatków w kwocie: 

 Rozliczenie etatowe (4godz) :4/18 x 72 tys. zł = 16 tys. zł (rocznie brutto) 
 Rozliczenie godzinowe  : 4 x 4 x 12 x 50 = 9,6 tys. zł (rocznie brutto) 
Dodatkowe wydatki związane z podziałem na grupy z informatyki (zajęć komputerowych)  we 

wszystkich klasach tj. IVa, b, V, VI  wynoszą od 9,6 tys. zł do 16 tys. zł w zależności od rozliczenia. Jeżeli 
podział na grupy spowodowany jest niewystarczającą liczbą stanowisk komputerowych w pracowni 
komputerowej to zespół ekspertów rekomenduje ich zakup.  Roczny wydatek związany z podziałem na 
grupy 9,6 tys. zł (rozlicznie godzinowe) rekompensuje zakup sprzętu.  

II. 145  godzin dodatkowych  stanowi prawie 33 % wszystkich, z czego godziny świetlicowe 
stanowią 62 godziny.  Zespół analizujący nie posiada informacji o ilości uczniów i grup 
świetlicowych. Średnio w ciągu jednego dnia ilość godzin świetlicowych wynosi 12,4. Zajęcia 
prowadzi 10 nauczycieli, w tym jeden  zatrudniony w pełnym wymiarze (26), u pozostałych 
godziny świetlicowe dopełniają etat lub są  ponadwymiarowe. 
Na realizację 62 godzin organ prowadzący musi zabezpieczyć kwotę: 

 Rozliczenie etatowe (62:26) = 2,38 etatu x 72 tys.  zł =  171,2 tys. zł rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe 62 x 4 x 12 x 50 zł = 148 tys. zł rocznie brutto 

 
W analizie ujęto 12 godzin świetlicy ze środków profilaktyki. Rekomenduje się  dokonać dokładnej  
analizy faktycznych potrzeb szkoły w zakresie organizacji zajęć.  
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III. Zajęcia biblioteczne. 
Przepisy prawa oświatowego nie określają wymiaru czasu, w którym szkoła ma zapewnić 
dostęp do biblioteki. Nie ma tzw. norm zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy. Decyzja w 
zakresie organizacji pracy szkoły (w tym biblioteki) podejmuje dyrektor szkoły. Doświadczenie 
zespołu ekspertów, a także praktyka wielu samorządów w Polsce wskazuje na stosowanie  1 
godziny  biblioteki na 15 uczniów.  W przypadku Szkoły Podstawowej Nr. 6 gdzie jest w klasach  I  
- VII  185 uczniów, liczba godzin biblioteki powinna wynosić 12-13. Arkusz organizacyjny 
przewiduje zaś 25. Wprowadzając rekomendowaną liczbę zajęć organ prowadzący oszczędza 
12 godzin. 
Efekt finansowy 

 Rozliczenie etatowe lub godzinowe (w przypadku biblioteki są  tożsame) 12/30 x 72 tys. 
zł = 28,8 tys. zł (rocznie brutto). 
 

Analiza arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr.11 w 
Nowym Targu na rok szkolny 2017/18. 
 

1. Dostarczony dokument do analizy datowany jest na 31 sierpnia 2017 r. (adnotacja do arkusza – 
Kuratora Oświaty w Krakowie). Arkusz pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe oraz 
zatwierdził organ prowadzący - Burmistrz Nowego Targu.  

2. Szkoła Podstawowa Nr. 11 jest placówką oświatową wielociągową, klasy liczą od 2 do 6 
oddziałów.  

3. Liczba oddziałów ogółem – 33 , z czego:  
 Klasy   I – VII – 31 
 oddziały „0” przy szkole podstawowej – 2 

4. Liczba uczniów (wg. Arkusza organizacyjnego) ogółem  714, z czego: 
 W klasach  I – VII – 655 
 W oddziałach  „0” – 59 

5. Liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich ogółem - 1380,5, z czego:  
 wynikająca z planów nauczania – 1069 
 dodatkowe -239,5 

Arkusz zawiera liczne,  nieczytelne poprawki, które w analizie zostają pominięte.  
I. Liczba uczniów oddziałów w szkole. 
Klasa „0” I II III IV V VI VII Razem 

Liczba oddziałów 2 4 2 5 6 4 5 5 33 
Liczba uczniów 38 81 39 105 126 106 106 113 714 
Średnio liczba 
uczniów na oddział 

19 20,2 19,5 21 21 26,5 21,2 22,6 21,6 

 
Średnia liczna uczniów przypadająca na oddział (łącznie z „0”) w szkole wynosi 21,6. W kl. I-VII 

średnia jest o 0,2 większa i wynosi 21,8. Najwięcej jest w oddziałach klasy V, najmniej w kl. II – 19,5. Szkoła 
jest najliczniejszą placówką oświatową szczebla podstawowego Miasta Nowy Targ. 
 

a) Liczba uczniów oddziałów kl. IV – propozycja zmian 
 IVA IVB IVC IVD IVE IVF Razem 

Liczba uczniów 20 20 18 21 28 19 126 (6) 
Rekomendacja 24 24 24 28* 26* 126 (5) 
* konieczny podział na grupy  
 

Zmiana liczby uczniów w poszczególnych oddziałach klasy IV spowoduje zmniejszenie liczby 
oddziałów o jeden. W dwóch oddziałach na obowiązkowych zajęciach z informatyki, języka obcego 
oraz wychowania fizycznego (1 oddział) zaistniałaby  konieczność podziału na grupy, przy czym, w 
jednym - w IVE  liczba  nie uległa zmianie, a podział na grupy został już dokonany.  
Efekt finansowy 

 Roczny wydatek (wynagrodzenia nauczycieli) funkcjonowania jednego oddziału kl. IV przy 26,5 
godzinach (suma godzin z planu nauczania) wynosi: 

 Rozliczenie etatowe – 1,47 etatu :   1,47 x 72 tys. zł. = 105,8 tys. zł. rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe:   26,5 x 4 x 12 x 50 zł = 63,6 tys. zł. rocznie brutto 
 Wydatek związany z podziałem na grupy - jeden oddział  

    - informatyka – 1 godz. 
    - j. angielski  - 3 godz. 
    4 godz. 
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 Rozliczenie etatowe : 4/18 x 72 tys. zł. = 16 tys. zł (brutto rocznie) 
Reasumując: ograniczenie ilości oddziałów w klasie  IV o jeden przynieść może oszczędności  rzędu 
89,8 tys. zł w rozliczeniu etatowym (105,8 – 16 tys.) lub 54 tys. zł. w rozliczeniu godzinowym (63,6 – 9,6 tys. 
zł). 

b) Podział na grupy klasy VA  na  wychowaniu fizycznym widoczny. W arkuszu organizacyjnym na 
2017/18, gdzie liczba uczniów wynosi 26 wprowadzono  podział na grupy. Obowiązujący 
przepis prawa stanowi, że podział  dokonuje się, jeżeli  uczniów jest więcej niż  26. 

Efekt finansowy: 
 Rozliczenie etatowe 4/18 x 72 tys. = 16 tys. zł (brutto rocznie) 
 Rozliczenie godzinowe 4 x 4 x 12 x 50 zł = 9,6 tys. zł (brutto rocznie) 

Dodatkowy podział na grupy na wychowaniu fizycznym w klasie VA pociąga za sobą wydatek rzędu 
ok. 9,6 tys. zł. rocznie brutto w rozliczeniu godzinowym.  
 

c) Liczba uczniów i oddziałów  klasie VI – propozycja zmian 
 VIA VIB VIC VID VIE Razem 

Liczba uczniów 20 20 18 23 25 106 (5) 
Rekomendacja 26* 26* 26* 28** 106(4) 

*wymaga podziału na grupy – informatyka, j. obcy; ** wymaga podział na grupy – informatyka, j. 
obcy, wychowanie fizyczne  
 
Zmiana ilości  uczniów w poszczególnych oddziałach ograniczy ich  liczbę z pięciu do czterech .  
Efekt finansowy 
Roczny wydatek (wynagrodzenia nauczycieli) funkcjonowania jednego oddziału kl. VI – 30,5 godz. 
(suma godzin z planu nauczania) wynosi: 

 Rozliczenie etatowe : 1,69 x 72 tys. zł = 121,8 tys. zł. rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe : 30,5 x 4 x 12 x 50 zł = 73,2 tys. rocznie brutto 

Wydatki związane z podziałem na grupy:  
 Informatyka – 1 godz. x 3   -   3 godziny  
 J. angielski – 3 godz. x 3   -  9 godziny 
 Wychowanie fizyczne 1 x 4 godz. -  4 godziny 
  

   16 godzin 
W arkuszu organizacyjnym na 2017/18 w klasach  VI dokonano już podziału na grupy na wychowaniu 
fizycznym,  w  VID (zwiększona liczba godzin 2 x 10 godzin, jest to klasa sportowa) oraz w kl. VI E. 

 Rozliczenie etatowe : 16/18 x 72 tys. zł. = 64 tys. zł (brutto rocznie) 
 Rozliczenie godzinowe: 16 x 4 x 12 x 50 zł = 38,4 tys. zł brutto rocznie 

Reasumując: ograniczając liczbę oddziałów klasy VI o jeden można zredukować wydatki o 57,8 tys. zł. 
brutto rocznie (121,8 – 64 tys.) w rozliczeniu etatowym lub o 34,8 tys. zł rocznie brutto w rozliczeniu 
godzinowym.  
 

d) Liczba uczniów oddziałów kl. VII – propozycja zmian 
klasa VIIA VIIB VIIC VIID VIIE Razem 

Liczba ucz. 
Stan obecny 

20* 20* 24* 28* 21* 113 (5) 

Rekomendacja 22 22 23 24 22 113 (5) 
* kl. VIIA,B,E – podział na grupy na wychowaniu fizycznym (uwaga: podziału dokonuje się jeżeli 
liczba uczniów jest większa niż 26); Kl. VIIC i D – zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego – 
najprawdopodobniej klasa sportowa. 
 

Zmiana liczby uczniów w poszczególnych oddziałach kl. VII ograniczy konieczność podziału na 
grupy na informatyce, językach  obcych i wychowaniu fizycznym. Dokonane w arkuszu organizacyjnym 
podziały na grupy kosztować będą organ prowadzący kwotę od 43 do 72 tys. zł.  

 Informatyka    - 1godzin 
 J. angielski    - 3 godzin 
 J. niemiecki    - 2 godzin 
 Wychowanie fizyczne    3 x 4 godz. =12 godzin (bez klas sportowych) 

 
18 godz. (1 etat) 

 Rozliczenie etatowe – 72 tys. zł. rocznie brutto 
 Rozliczenie godzinowe – 18 x 4 x 12 x 50zł = 43,2 tys. zł brutto rocznie.  
II. Szkoła Podstawowa Nr 11 zatrudnia 

 pedagoga  - 30 godzin. 
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 logopedę – 20 godzin  
Dodatkowo przewidziano zajęcia socjoterapeutyczne w ilości 13 godzin, Prowadzi je  6 nauczycieli (5 
nauczycieli po 2 godziny, 1 nauczyciel – 3 godziny). Dla wspomnianych pracowników  są to godziny 
ponadwymiarowe.  

III. Godziny świetlicowe – arkusz organizacyjny przewiduje ich  78. 
 Wnioski ekspertów: Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod 

opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów  (§7.1 rozporządzenia MEN z 
dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – 
Dz. U. z 27 marca 2017 r. poz. 649). Godzina prowadzonych zajęć trwa 60 minut.  

Szkoły podstawowe są zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają  w 
w niej  dłużej ze względu na: 

 czas pracy rodziców – na wniosek rodziców  
 organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 
Należyte planowanie oraz racjonalne wykorzystanie pracy świetlicy zależy od tygodniowego 

rozkładu pracy szkoły (tzw. podziału godzin). Jeżeli wskaźnik zmianowości w szkole wynosi 1 (tzn. liczba 
oddziałów jest równa liczbie klas i pracowni) to praktycznie w godz. 8.00-12.00 nie ma konieczności 
organizowania pracy świetlicy, a wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach lekcyjnych. Zwracamy także  
uwagę, że czas pracy w dużej mierze  pokrywa się z organizacją innych zajęć pozalekcyjnych,  co 
powoduje mniejszą liczbę uczniów z niej korzystających, a to z kolei powinno powodować mniejszą 
liczbę grup świetlicowych.  

W perspektywie roku szkolnego 2018/19  zespół rekomenduje szczegółową analizę realnych  
potrzeb szkoły w tym zakresie z uwzględnieniem w/w informacji oraz kosztów.  

 
 

Analiza arkusza organizacyjnego Gimnazjum Nr 2 na rok szkolny 
2017/18 
 
Ogólne informacje o szkole: 

1. Gimnazjum Nr 2  w związku z reformą oświaty jest placówką wygaszaną. W roku szkolnym 
2017/18 brak było naboru do klasy I. 

2. Liczba oddziałów ogółem 11, w tym klasy  II – 5, klasy  III – 6 
3. Liczba uczniów ogółem – 262 
4. Liczba zatwierdzonych godzin nauczycielskich ogółem – 589,5 z czego: 

 z planów nauczania – 438,5 
 dodatkowe - 151 

Wnioski 
I. Liczba uczniów i oddziałów 

Klasa II III Razem 
Liczba oddziałów 5 6 11 
Liczba uczniów 120 142 262 
Średnia liczba uczniów na oddział 24 23,6 23,8 

 
Liczba uczniów i  oddziałów kl. II  – propozycja zmian 

 II A II B II C II D II E Razem 
Liczba uczniów (stan 
obecny) 

25* 25* 26* 25* 19 120 

Rekomendacja** 24 24 24 24 24 120 
* podział na grupy; ** rekomendacja może być wprowadzona jeżeli nie ma oddziału integracyjnego 
 
Arkusz organizacyjny przewiduje: 

 podział na grupy klas  IIA, B, C, D na  
o Informatyce     1 x 4 = 4 
o Języku obcym  (angielski, niemiecki)  5 x 4 = 20 
o Wychowaniu fizycznym    4 x 4 = 16 
 

    40 
 Podział na grupy klasy  II E na  

o Informatyce  1 godz. 
Razem godzin z podziałów  : 41  

 Rozliczenie etatowe (2,27 etatu) 2,27 x 72 tys. zł = 163,4 tys. zł brutto rocznie 
 Rozliczenie godzinowe 41 x 4 x 12 x 50 zł = 98,4 tys. zł brutto rocznie  
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Rekomendowana zmiana (rak podziału na grupy)  może skutkować oszczędnościami rzędu od 98 do 
163 tys. zł rocznie 

 
Liczba uczniów i oddziałów w klasie III – propozycja zmian 

Klasa III A III B III C III D III E III F Razem 
Liczba uczniów stan 
obecny 

26* 20 25* 26* 25* 20 142/6 

Rekomendacja ** 24 24 24 24 24 22 142/6 
* obowiązkowy podział na grupy; ** rekomendacja ma zastosowanie jeżeli brak jest oddziału 
integracyjnego  
 
Zastosowano w arkuszu organizacyjnym podział na grupy na: 

 językach obcych (angielski, niemiecki) kl. III A, C, D, E   4 x 5 = 20 godz. 
 wychowaniu fizycznym – kl. III A, E    2 x 4 = 8 godz.  
  

28 godz. 
 W kl. III B, C, D – zwiększono liczbę godzin, zespół nie posiada informacji o powodach.  

Efekt finansowy:  
 Rozliczenie etatowe : 1,55 x 72 tys.  zł. = 111,6 tys. zł brutto rocznie 
 Rozliczenie godzinowe 28 x 4 x 12 x 50zł = 67,2 tys. zł brutto rocznie 

Wprowadzenie rekomendacji  tj. zmiana liczebności uczniów w klasach  mogłoby przynieść 
oszczędności rzędu od 67 do 111 tys. złotych.  

Zwracamy uwagę, że obecna liczba uczniów w oddziałach nie daje podstaw do podziału na 
grupy, bowiem  lnie przekracza 26 w oddziale. 
 
Biblioteka – obecnie 30 godzin  (1etat) 
Przy zastosowaniu rekomendowanego wcześniej wskaźnika będzie to  18 godzin  
Efekt finansowy 12/30 x 72 tys. zł = 28,8 tys. złotych  
 
Zajęcia pozalekcyjne  wykazane są w trzech pozycjach:  

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe – 10 godz. 
 Zajęcia pozalekcyjne wiedzy – 10 godz. 
 Zajęcia pozalekcyjne   - 15 godz.  
  

     35 godz.  
Na zajęcia pozalekcyjne organ prowadzący musi zabezpieczyć kwotę w rozliczeniu godzinowym   35 x 
4 x 12 x 50zł = 84 tys. zł. brutto rocznie 
Rekomendacja: część zajęć nauczyciele mogą prowadzić w ramach art. 42 Karty Nauczyciela.  

 
Struktura zatrudnienia w szkołach publicznych Miasta Nowy Targ 
(awanse/ etaty/ osoby/ liczba uczniów na 1 etat nauczycielski)  

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na system oświaty i mającym duże 
znaczenie w kształtowaniu wydatków gminy jest struktura zatrudnienia w szkołach, uwzględniająca 
zarówno kadrę pedagogiczną, jak i pracowników obsługi. Karta Nauczyciela i wynikające z niej prawa 
zatrudnionych na jej podstawie pedagogów, które w dużej mierze mają odzwierciedlenie w finansach, 
stanowią  obciążenie dla budżetu gminy. Warto zatem zwrócić uwagę na racjonalne zarządzanie 
zasobami ludzkimi, co w przypadku placówek oświatowych jest niewątpliwie  trudne, gdyż w ślad za 
kadrą pedagogiczną podąża jakość kształcenia. 

W strukturze  działu 801 najbardziej kosztowną pozycją są wynagrodzenia i pochodne. Stanowią 
one średnio ponad 80 % wszystkich wydatków. Znaczna część środków na wynagrodzenia znajduje się 
w otrzymywanej przez każdą j.s.t subwencji oświatowej.  Wysokość jej  zależy głównie od ilości uczniów, 
a także od stopnia awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli (wskaźnik Di). Podstawą naliczenia  
są dane przekazywane corocznie przez każdą gminę, a zawarte w sprawozdaniu SIO ze  spisu na 30 
września/ 10 października danego roku. 

Rada Miasta Nowy Targ uchwałą Nr XXXV/316/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
Ustawą Prawo Oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. określiła plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 
2019 a także  granice obwodów szkolnych.  

Poza placówkami oświatowymi dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Targ na 
terenie  funkcjonują inne placówki  tj. gimnazjum i przedszkola utworzone w oparciu o art.5 Ustawy o 
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systemie oświaty (Dz. U. z 2016r poz. 1943 ze zm.) prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne nie 
będące j.s.t. 

Poniższa analiza obejmować będzie przede wszystkim placówki oświatowe, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Nowy Targ.  
 
Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli szkół na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

publicznych placówkach oświatowych  w roku szkolnym 2015/16 (w osobach i etatach) 
Szkoły podstawowe 

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016  
Nazwa placówki 
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Ilość 
etatu na 
1 osobę 

Szkoła Podst. Nr 1         
Szkoła Podst. Nr 2 - - 7,00 6,56 33,00 46,56 47 0,99 
Szkoła Podst. Nr 3 - 2,00 6,33 2,11 14,67 25,11 28 0,90 
Szkoła Podst. Nr 4 0,08 - 0,32 4,41 15,27 20,08 25 0,80 
Szkoła Podst. Nr 5 - 2,00 5,6 4,00 35,00 46,6 47 0,99 
Szkoła Podst. Nr 6 - 0,77 3,40 4,00 10,3 18,47 20 0,92 

Szkoła Podst. Nr 11 - 3,67 8,88 6,67 24,00 43,22 50 0,86 
Razem 0,08 8,44 31,53 27,75 132,24 200,04 217 0,92 

 

Gimnazja, Przedszkola 

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016 
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Gimnazjum Nr 1 - 0,33 7,05 19,61 23,44 50,43 54 0,93 
Gimnazjum Nr 2 - - 2,00 3,50 37,72 43,22 46 0,94 
Razem - 0,33 9,05 23,11 61,16 93,65 100 0,94 
Przedszkole Nr 4 0,35 1,00 6,00 5,00 4,79 17,14 20 0,86 
Przedszkole Nr 2 - 1,00 - 1,32 9,13 11,45 16 0,71 
Razem 0,35 2,00 6,00 6,32 13,92 28,59 36 0,79 
Ogółem SP, 
gimnazjum, 
Przedszkola 

0,43 10,77 46,58 57,18 207,32 322,28 353 0,91 

 0,13 % 3,34 % 14,5 % 17,7 % 64,3 %    
 
W roku szkolnym 2015/16 ogółem zatrudnionych było 353 nauczycieli w osobach, co w 

przeliczeniu na etaty daje wartość 322,28. Najwięcej pracowało w szkołach podstawowych – 217 w 
osobach na 200,04 etatach; gimnazja byłby miejscem pracy dla 100 nauczyciel w osobach na  93,65 
etatach. Przedszkola zatrudniały 36 nauczycieli na  28,59 etatach. Największym zakładem pracy w 
kategorii szkół podstawowych była Szkoła Podstawowa Nr 2 – 47 nauczycieli (46,56 etatów), Nr 5 – 47 
nauczycieli (46,6 etatów). W Gimnazjum Nr 1 jest  54 nauczycieli na 50,43 etatach, w Gimnazjum Nr 2 – 
46 nauczycieli na 43,22 etatach. Największą grupę nauczycieli byli  dyplomowani pracujący na 207,32 
etatach,  na 322,28 ogółem zatrudnionych. Średnia ilość etatu przypadająca na 1 nauczyciela w 
osobach wynosiła 0,91 (w szkołach podstawowych – 0,92, w gimnazjach – 0,94, w przedszkolach 0,79). 
Zwracamy uwagę, że nauczyciele zatrudnieni w oddziałach „0” przy szkołach podstawowych w 
sprawozdawczości SIO wg stanu na 30 września  wykazywani są w szkołach podstawowych.  
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Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli szkół na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
publicznych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/17 (w osobach i etatach) 

Szkoły Podstawowe  
Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016 
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Ilość 
etatu na 
1 osobę 

Szkoła Podst. Nr 2 - - 7,96 5,00 33,00 45,96 47 0,98 
Szkoła Podst. Nr 3 - 0,97 6,39 2,89 14,72 24,97 30 0,83 
Szkoła Podst. Nr 4 - - 0,47 4,56 15,74 20,77 23 0,90 
Szkoła Podst. Nr 5 - 2,00 5,67 5,00 32,22 44,89 46 0,98 
Szkoła Podst. Nr 6 - 1,00 1,00 4,00 10,93 16,93 17 1,00 
Szkoła Podst. Nr 11 - 1,67 8,60 5,94 27,88 44,09 51 0,86 
Razem - 5,64 30,09 27,39 134,49 197,61 214 0,93 

 
Gimnazja, Przedszkola  

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016 
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etatu na 
1 osobę 

Gimnazjum Nr 1 - 0,56 5,78 17,33 23,83 47,5 49 0,97 
Gimnazjum Nr 2 - 1,39 3,00 1,00 38,45 43,84 47 0,93 

Razem - 1,95 8,78 18,33 62,28 91,34 96 0,95 
Przedszkole Nr 4 0,25 2,00 6,00 6,00 4,87 19,12 22 0,87 
Przedszkole Nr 2 - 0,64 1,05 1,39 9,52 12,6 19 0,66 

Razem 0,25 2,64 7,05 7,39 14,39 31,72 41 0,77 
Ogółem SP, 
Gimnazjum 
Przedszkola 

0,25 10,23 45,92 53,11 211,16 320,67 351 0,91 

 0,08% 3,2% 14,3% 16,6% 65,8%    
 
W roku szkolnym 2016/17 w stosunku do 2015/16 liczba zatrudnionych nauczycieli, zarówno w 

osobach jak i etatach lekko zmalała. Ogółem pracowało  351 osób,  o 2 i mniej niż w roku poprzednim, 
w etatach zaś  320,67, czyli o 1,61 etatu mniej. Zatrudnienie zmalało w szkołach podstawowych i 
gimnazjach,  wzrosło natomiast w przedszkolach. Wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych,  a 
zmalała mianowanych. Wskaźnik zatrudnienia (ilość etatu przypadająca na 1 nauczyciela w osobach) 
utrzymywał się na poziomie roku 2015/16 – 0,91. 

 
Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli szkół na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

publicznych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/18 (w osobach i etatach) 
Szkoły Podstawowe  

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2017/18 

 
Nazwa placówki 
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Ilość etatu 
na 1 osobę 

SP 1  2,33 6,07 18,54 23,34 50,28 54 0,93 
SP 2  2,94 5,78 5,25 38,54 52,51 55 0,95 
SP 3  1,22 4,63 5,83 14,67 26,35 30 0,87 
SP 4  3,35 2,86 3,83 18,44 28,48 36 ,79 
SP 5   9,00 3,00 33,13 45,13 49 0,92 
SP 6   3,00 4,82 12,11 19,83 22 0,90 

SP 11  3,23 10,5 7,00 38,74 59,47 65 0,91 
razem  13,07 41,84 48,27 178,97 282,15 311 0,90 

Gimnazjum 1*         
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Gimnazjum 2   2,33 2,28 24,99 29,6 36 0,82 
Razem   2,33 2,28 24,99 29,6 36 0,82 

         
Przedszkole 1  0,70 10,00 6,00 4,46 21,16 24 0,88 
Przedszkole 2   0,68 1,34 8,52 10,54 15 0,70 

Razem  0,70 10,68 7,34 12,98 31,7 39 0,81 
         

Łącznie SP, 
gimnazja, 

przedszkola 
 13,77 54,85 57,89 216,94 343,45 386 0,88 

* Gimnazjum nr 1 przekształcone w SP nr 1 z oddziałami wygaszanego gimnazjum; nauczyciele 
wykazani w SP 1.  

Tabl. Ogółem liczba nauczycieli zatrudnionych w osobach ietatach w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016  
Rok szkolny 
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Ilość 

etatu na 
1 osobę 

2015/16 0,43 10,77 46,58 57,18 207,32 322,28 353 0,91 
2016/17 0,25 10,23 45,92 53,11 211,16 320,67 351 0,91 
2017/18  13,77 54,85 57,89 216,94 343 45 0,88 

Źródło: Sprawozdanie SIO – spis na 30 września 2015-2017r. Obliczenia własne.  

Liczba osób, etatów i obciążeń etatowych na osobę
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Tabl. Procentowy udział poszczególnych awansów zawodowych nauczycieli placówek oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18 

udział poszczególnych awansów zawodowych nauczycieli  

 
Rok szkolny 
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2015/16 0,13 % 3,34 % 14,5 % 17,7 % 64,3 % 100 % 
2016/17 0,08 % 3,2 % 14,3 % 16,6 % 65,8 % 100 % 
2017/18  4,0 % 15,97 % 16,85 % 63,27 % 100 % 

Źródło: Sprawozdanie SIO – stan na 30 września 2015-2017r. Obliczenia własne. 
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W latach 2015/16 – 2017/18 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy 
Targ najwięcej było zatrudnionych nauczycieli dyplomowanych,   średnio ok. 65 % oraz  mianowanych,  
średnio ok. 17 %. Łącznie obie grupy  stanowiły ponad 80 %.  W roku szkolnym 2017/2018 nieco zmalała 
liczba nauczycieli dyplomowanych, wzrosła natomiast liczba stażystów, kontaktowych i mianowanych. 

Udział procentowych grup wg stopnia awansu zawodowego
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Reasumując, należy stwierdzić, że obecna sytuacja Miasta pod względem stopni awansu 
zawodowego kształtuje się korzystnie. W strukturze najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele mianowani 
i dyplomowani,  To pozytywnie wpływa na wysokość otrzymywanej przez Miasto subwencji oświatowej. 
Wzrost stopnia awansu, zgodnie ze strukturą algorytmu subwencji oświatowej, przekłada się na jej 
wysokość.  Należy jednak zwrócić uwagę na stosunek generowanej subwencji ze względu na stopień 
awansu zawodowego do rzeczywistych kosztów wynagrodzeń po stronie pracodawcy, które będą rosły 
wraz z jego  wzrostem.  Obecnie roczny koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia nauczycieli kształtuję 
się na poziomie:  

 nauczyciel stażysta ok. 40 tys. zł rocznie brutto  
 nauczyciel kontraktowy ok. 45. tys. zł rocznie brutto  
 nauczyciel mianowany ok. 51. tys. zł rocznie brutto  
 nauczyciel dyplomowany ok. 72 tys. zł rocznie brutto.  

Wskaźnik zatrudnienia (Wz)  to ilość etatu przypadającego na jednego nauczyciela w osobie. W 
analizowanych latach ogółem w placówkach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ przedstawia się 
następująco: 

 2015/2016 – 0,91  
 2016/2017 – 0,91 
 2017/2018 – 0,88 
Wskaźnik zatrudnienia  w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Nowy Targ kształtuje się na wysokim poziomie. Średnio jedna osoba  pracuje na 17/18 etatu. Wg GUS 
wskaźnik zatrudnienia w 2012 r. w Polsce wynosił 0,72 , co daje ok. 13/18 etatu na jednego nauczyciela. 
Pożądany z punktu widzenia finansów  wskaźnik to ok. 1,22 etatu , tj. pełny etat plus  2 – 3 godziny  
ponadwymiarowe.  Taki poziom powoduje realizację średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 
ust. 3 Karty Nauczyciela,   

Godziny ponadwymiarowe stanowią istotny składnik wynagrodzenia. Art. 30  
ust. 1 Karty Nauczyciela, wyróżnia cztery elementy składowe wynagrodzenia tj.: 

1. wynagrodzenie zasadnicze, 
2. dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy itp., 
3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  
4. nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy za wyłączeniem świadczeń z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatkiem socjalnym określonym w art. 54 KN 
(dodatek wiejski, mieszkaniowy). 

W pkt. 3 ustawodawca wyróżnił godziny ponadwymiarowe. Arkusze organizacyjne szkół 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ przewidują  godziny ponadwymiarowe, które w ocenie 
ekspertów są głównym czynnikiem realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli. Prawidłowo 
prowadzona polityka kadrowe organu prowadzącego szkoły i  dyrektorów powinna być 
ukierunkowane na ograniczanie ilości nauczycieli niepełnozatrudnionych a wzrost pełnozatrudnionych 
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z godzinami ponadwymiarowymi. Tematyka godzin ponadwymiarowych omówiona jest szerzej w czesci  
poświęconej analizie arkuszy organizacyjnych na 2017/18. 
 

Tabl. Realizacja art. 30 KN w latach 2015-2016 w placówkach oświatowych  
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ. 

Stopień awansu 
zawodowego nauczycieli 

Kwota różnicy 
art. 30 ust. 1 KN – art.30 ust. 3KN 

1) Stażysta  
2) Kontraktowy 
3) Mianowany 
4) Dyplomowany 

-9077 
35519 
77660 

147851 

-27067 
84168 
52383 

290881 
Razem – niedopłata 
            + nadpłata 

-9077 
+261032 

-27067 
+427434 

Źródło: Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego Miasta Nowy Targ w latach 2015,2016. Obliczenia własne. 

W latach 2015-2016 nauczyciele poza stażystami osiągnęli wymagane prawem średnie 
wynagrodzenia, a nawet osiągnęli nadpłatę wynoszącą ogółem w 2015  roku ponad 261 tys. zł,  a  w 
2016 roku  ponad 427 tys. zł. Wysokość nadpłaty świadczyć może o realizacji  godzin 
ponadwymiarowych. Ważnym składnikiem wynagrodzeń przyczyniającym się do osiągnięcia średnich 
mogą być też dodatki do wynagrodzeń określone w uchwalonym przez Radę Miejską regulaminie 
wynagrodzeń nauczycieli.  

 

Nauczyciele zatrudnieni we wszystkich placówkach oświatowych 
(publicznych i niepublicznych) Miasta Nowy Targ w latach 
2015/16, 2016/17, 2017/18 

Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (publicznych, 
niepublicznych)  w latach 2015/16, 2016/17, 2017/2018 w etatach/osobach. 

Liczba stosunków pracy nauczycieli etaty/osoby 2015/2016  
Rok szkolny 
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2015/16 10,35 13,02 58,35 65,07 210,85 357,64 407 
2016/17 18,53 18,48 63,24 64,94 215,73 380,92 428 
2017/18 22,75 20,63 82,11 65,92 221,26 412,67 481 

Źródło: Zestawienie zbiorcze – SIO spis na 30 września 2015, 2016, 2017. Obliczenia własne. 

W analizowanych latach tendencja zatrudnienia nauczycieli we wszystkich publicznych i 
niepublicznych placówkach oświatowych jest rosnąca. Dotyczy to zarówno ilości osób jak i etatów. 
Największy przyrost nastąpił w roku bieżącym. 
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Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Nowy Targ 
w latach 2015/16 – 2017/18 w osobach z podziałem na publiczne i niepubliczne.  

zatrudnienie 

Placówki prowadzone przez 
Miasto (publiczne) 

Placówki prowadzone przez 
inne osoby prawne, fizyczne 

(niepubliczne) 
Rok szkolny 

Ogółem  
(w osobach) 

Osoby % Osoby % 
2015/16 
2016/17 
2017/18 

407 
428 
481 

353 
351 
386 

86,7 
82,0 
80,2 

54 
77 
95 

13,3 
18,0 
19,8 

Źródło: Sprawozdanie zbiorcze SIO – stan na 30 września 2015-2017r. Obliczenia własne. 

Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  w latach 2015/16 
– 2017/18 w etatach z podziałem na publiczne i niepubliczne. 

zatrudnienie 

Placówki prowadzone przez 
Miasto (publiczne) 

Placówki prowadzone przez 
inne osoby prawne, fizyczne 

(niepubliczne) 
Rok szkolny 

Ogółem  
(w etatach) 

Osoby % Osoby % 
2015/16 
2016/17 
2017/18 

357,64 
380,92 
312,67 

322,28 
320,67 
343,45 

90,1 
84,2 
83,2 

35,36 
60,25 
69,22 

9,9 
15,8 
16,8 

Źródło: Sprawozdanie zbiorcze SIO – stan na 30 września 2015-2017r. Obliczenia własne. 

Jak z analizy powyższych  tabel wynika, dominującym pracodawcą są placówki publiczne 
prowadzone przez  Miasto Nowy Targ. Udział ich jednak  maleje na korzyść placówek prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst. 

 
Tabl. Liczba stosunków pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  w roku  2017/18 z 

uwzględnieniem stopni awansu zawodowego w podziale na placówki publiczne i niepubliczne. 
zatrudnienie 

Placówki prowadzone przez 
Miasto (publiczne) 

Placówki prowadzone przez 
inne osoby prawne, fizyczne 

(niepubliczne) 

Stopień awansu 
zawodowego 

2017/18 

Ogółem  
2017/18 

etaty % etaty % 
Bez stopnia 
Stażysta 
Kontraktowy 
Mianowany 
Dyplomowany 

22,75 
20,63 
82,11 
65,92 

221,26 

- 
13,77 
54,85 
57,89 

216,94 

- 
66,7 
66,8 
87,8 
98,0 

22,75 
6,86 

27,26 
8,03 
4,32 

100 
33,3 
33,2 
12,2 
2,0 

Źródło: Sprawozdanie zbiorcze SIO – spis na 30 września 2017 roku. Obliczenia własne.  
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Struktura zatrudnienia nauczycieli  w  Nowym Targu wygląda różnie,  gdy porówna się  placówki 
publiczne prowadzone przez Miasto i  prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst.. 
Zatrudnianie w placówkach samorządowych odbywa się na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela. Nie 
dotyczy ona jednostek niepublicznych. Tam obowiązuje Kodeks Pracy. Nauczyciele o najwyższych 
stopniach awansu zawodowego generują największe koszty osobowe. Średnio nauczyciel 
dyplomowany kosztuje rocznie pracodawcę ok. 72 tys. zł.  

 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych Miasta Nowy Targ w 
latach 2015/16 – 2017/18 
Cel analizy: 

1. Ustalenie liczby uczniów w poszczególnych typach szkół i  klasach w oparciu o 
sprawozdawczość Systemu Informacji Oświatowej  wg stanu na 30 września 2015-2017r. 

2. Określenie wskaźnika liczby uczniów przypadających na oddział. 
3. Określenie liczby uczniów przypadających na jeden etat nauczycielski. 
4. Porównanie danych zawartych w metryczce oświatowej Miasta Nowy Targ na 2017 r. z danymi 

sprawozdawczymi SIO-spis na 30 września 2016 r. 
5. Określenie liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny w placówkach prowadzonych przez 

Miasto Nowy Targ i osoby prawne i fizyczne inne niż j.s.t. 
 
 

Tabl. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez  
Miasto Nowy Targ w latach 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

2015/16 2016/17 2017/18 

Placówka 

Lic
zb

a
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zn
ió

w
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łó
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a
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d

d
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zb

a
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c
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ió

w
* 
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zb

a
 

o
d

d
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Szkoła Podst. Nr 1 - - - - 71 3 
Szkoła Podst. Nr 2 523 26 481 22 533 25 
Szkoła Podst. Nr 3 237 13 214 12 234 13 
Szkoła Podst. Nr 4 204 11 196 11 237 14 
Szkoła Podst. Nr 5 641 28 560 25 540 25 
Szkoła Podst. Nr 6 184 9 154 8 180 10 
Szkoła Podst. Nr 11 474 23 482 22 669 31 
łącznie 2263 110 2087 100 2464 121 

* łącznie z klasa VII; Źródło: Sprawozdanie SIO – spis na 30 września 2015,2016,2017 rok. 
Obliczenia własne. 
 

W latach 2015/16 i 2016/17 na terenie Nowego Targu funkcjonowało 6 szkół podstawowych 
prowadzonych przez samorząd. W roku szkolnym 2016/17 liczba uczniów w stosunku do roku 
poprzedniego była mniejsza o 176, natomiast liczba oddziałów zmalała ze 110 do 100. W 
analizowanych latach najliczniejszą  jest Szkoła Podstawowa Nr 5. Zbliżoną liczbę uczniów mają  Szkoła 
Podstawowa Nr 2  i Nr 11. Najmniej liczną są  Szkoły Podstawowe Nr 6 i Nr 4. W danych dotyczących 
roku  2017/2018 uwzględniono uczniów klasy VII we wszystkich szkołach podstawowych. Liczba  ogółem 
wzrosła o ponad 400. Jedynie w SP nr 5 pomimo utworzenia trzech oddziałów klasy VII ilość  uczniów 
zmalała. W nowoutworzonej Szkole Podstawowej nr 1 w klasie I i VII uczy się ogółem 71 uczniów 
(odpowiednio 47 i 24). 
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Liczba uczniów w szkołach
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Tabl. Liczba uczniów w gimnazjach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ  

w latach 2015/16 – 2017/18 
2015/16 2016/17 2017/18 

placówka 
l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały l. uczniów oddziały 

Gimnazjum Nr 1  488 20 472 20 322* 14 
Gimnazjum Nr 2 425 18 396 17 251 11 

Razem 913 38 868 37 573 25 
* w 2017/18 – Gimnazjum Nr 1 przekształcone zostało w Szkołę Podstawową Nr 1 z klasami wygaszonego gimnazjum.  
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W roku szkolnym 2016/17 w stosunku do  poprzedniego  liczba uczniów w gimnazjach  zmalała 
o 45, z 913 do 868. Rok szkolny 2017/18 jest pierwszym, w którym rozpoczęte zostało stopniowe 
wygaszanie gimnazjów, czego rezultatem jest brak naboru do klas pierwszych. W klasach II – III ogółem 
w roku szkolnym 2017/18 uczy się   573 uczniów. 

 
Wychowanie przedszkolne 
Wychowanie przedszkolne obejmuje:  

 przedszkola 
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 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „0” 
 punkty przedszkolne 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli Nr 4, i Nr 2 oraz oddziałów 
przedszkolnych „0” przy szkołach podstawowych.  
 
Tabl. Liczba dzieci/ oddziałów w przedszkolach oraz oddz. „0” prowadzonych przez Miasta Nowy Targ 

w roku szkolnym 2015/16 – 2017/18 
2015/16 2016/17 2017/18 

placówka 
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SP Nr 1 Oddz. „0” 
p „0” - 
„0” - 

- 
- 

- 
- 

 Pon. 0 - 
„0” - 11 

- 
1 

SP Nr 2 Oddz. „0” 
p „0” - 
„0” - 46 

- 
2 

Pon.  „0” - 
„0” – 41 

- 
2 

Pon 0 – 
„0” - 25 

- 
1 

SP Nr 3 Oddz. „0” 
p „0” - 

„0” – 32 
- 
2 

Pon. „0” - 
„0” – 16 

- 
1 

Pon. 0 - 
„0” - 18 

- 
1 

SP Nr 4 Oddz. „0” 
p „0” – 24  „0”  
- 22 

1 
1 

p „0” - 22 
„0” – 26 

1 
1 

Pon. 0 - 18 
„0” - 22 

1 
1 

SP Nr 5 Oddz. „0” 
p „0” - 
„0” - 43 

- 
2 

p „0” - 
„0” - 35 

- 
2 

Pon. 0 - 
„0” – 23 

- 
1 

SP Nr 6 Oddz. „0” 
p „0” - 
„0” - 15 

- 
1 

p „0” -  
„0” – 9 

- 
1 

Pon. 0 -  
„0” - 9 

- 
1 

SP Nr 11 Oddz. „0” 
p „0” - 
„0” - 46 

- 
2 

p „0” - 
„0” – 34 

- 
2 

Pon. 0 - 
„0” - 39 

- 
2 

Razem 228 11 183 10 165 9 

Przedszkole Nr 4 
p „0” – 129 

„0” -73 
5 
3 

p „0”- 163         
„0” -57 

6 
2 

Pon. 0 -159 
„0” - 

5 
3 

Przedszkole Nr 2  
p „0” – 76 
 „0” - 49 

3 
2 

p „0” -75            
„0” -50 

3 
2 

Pon. 0 -80 
„0” -50 

3 
2 

Razem 327 13 345 13 345 13 
Źródło: Sprawozdanie SIO – spis na 30 września 2015-2017 rok.;              Obliczenia własne. 
 

Ogółem w roku szkolnym 2015/16 wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
(oddziały „0” przedszkole) było 555, natomiast w 2016/17 – 528, w 2017/18 510. W analizowanych latach 
wzrasta liczba dzieci w przedszkolach. W roku szkolnym 2017/18 w związku z wprowadzoną reformą 
oświaty i utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 1 dodatkowo powstały trzy oddziały „0”. 

 
Liczba dzieci ogółem 

2017/18 
510 

Przedszkola Nr 2,4 Oddziały „0 
345 165 
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Wychowanie przedszkolne - liczba dzieci
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Liczba dzieci  poniżej „0” oraz „0” w latach 2015/17 – 2017/18. 

Od 1 września 2017 roku wszystkie dzieci w wieku 3 – 6 lat objęte zostały wychowaniem 
przedszkolnym.  

Tabl. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z podziałem na  
poniżej „0” i „0” w latach 2015/16 – 2017/18. 

z tego 

Rok szkolny 
Liczba dzieci 

ogółem poniżej „0” „0” 

2015/16 555 229 326 
2016/17 528 260 268 
2017/18 510 257 253 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu sprawozdanie SIO – stan na 30 września 2015-2017 
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Liczba uczniów przypadająca na oddział w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasta Nowy Targ w latach 
2015/16 – 2017/18. 
Tabl. Średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych Miasta Nowy Targ w latach 2015/16 – 2017/18 

Nazwa placówki 2015/16 2016/17 2017/18 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Szkoła Podstawowa Nr 6 
Szkoła Podstawowa Nr 11 

- 
20,1 
18,2 
18,5 
22,9 
20,4 
20,6 

- 
21,8 
17,8 
17,8 
22,4 
19,2 
21,9 

23,6 
21,3 

18 
16,9 
21,6 
18,0 
21,5 

Średnia w szkołach 20,6 20,8 20,3 
Źródło: Sprawozdanie SIO – stan na 30 września 2015, 2016, 2017. Obliczenia własne. 
 
W roku szkolnym 2017/18 we wszystkich szkołach poza SP Nr 3 średnia liczba uczniów przypadająca na 
oddział lekko spadla. Najwięcej w oddziale uczy się w nowopowstałej SP Nr 1 -23,6.  
 

Tabl. Średnia liczba uczniów w gimnazjach Miasta Nowy Targ w latach 2015/16 – 2017/18 
Nazwa gimnazjum 2015/16 2016/17 2017/18 

Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum Nr 2 

24,4 
23,6 

23,6 
23,3 

23 
22,8 

Średnia w gimnazjum 24,0 23,4 22,9 
Źródło: Sprawozdanie SIO – spis na 30 września 2015-2017. Obliczenia własne. 
 

Podobnie jak w szkołach podstawowych w oddziałach gimnazjalnych średnia liczba uczniów 
maleje. Obecny,  jest pierwszym rokiem reformy oświatowej, której jednym z elementów jest stopniowa 
likwidacja gimnazjów i co za tym idzie brak naboru do klasy I. 
 

Tabl. Liczba dzieci przypadająca na oddział w przedszkolach oraz oddział „0”  
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w latach 2016/17 – 2017/18. 

Nazwa placówki 2015/16 2016/17 2017/18 
Szkoła Podstawowa Nr 1 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 2 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 3 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 4 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 5 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 6 „0” 
Szkoła Podstawowa Nr 11 „0” 
Przedszkole Nr 4 
Przedszkole Nr 2 

- 
23 
16 
23 

21,5 
15 
23 

25,2 
25,0 

- 
20,5 
16 
24 

17,5 
9 

17 
27,5 
25,0 

11 
25 
18 
20 
23 
9 

19,5 
26,8 
26 

Średnia w „0” 20,7 18,3 18,3 
Średnia w przedszkolach 25,1 26,5 26,5 

Źródło: Spis SIO – stan na 30 września 2015-2017r. Obliczenia własne.; Liczba dzieci w oddziale 
przedszkola wynosi nie więcej niż 25 (§5. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649) 
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Średnia liczba dzieci w oddziałach "0" w szkołach i przedszkolach

0

5

10

15

20

25

30

SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 11 PS 4 PS 2 średnia w
SP

średnia w
PS

2015/16 2016/17 2017/18
 

 
Średnia liczba uczniów przypadająca na etat w szkołach podstawowych obliczono dla całego 

zespołu tj. szkoły podstawowej  i oddziału „0” .  Powyżej limitu określonego w  obowiązujących 
przepisów prawa oświatowego jest średnia liczba dzieci w oddziałach Przedszkola nr 4 i nr 2,  po 26 
osób. 

Średnia liczba dzieci przypadająca na oddział 
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Tabl. Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski w placówkach  w latach 2015/16 – 2017/18. 

Nazwa placówki 2015/16 2016/17 2017/18 
Szkoła Podstawowa Nr 1  
Szkoła Podstawowa Nr 2  
Szkoła Podstawowa Nr 3  
Szkoła Podstawowa Nr 4  
Szkoła Podstawowa Nr 5  
Szkoła Podstawowa Nr 6  
Szkoła Podstawowa Nr 11  

- 
12,2 
10,7 
12,4 
14,6 
10,7 
12,0 

- 
11,3 
9,2 

11,7 
13,2 
9,6 

11,7 

7,8 * 
10,1 
8,8 

8,32 
11,9 

9 
11,2 

Średnia 12,4 11,4 10,3 ** 
Źródło: Sprawozdawczość SIO – stan na 30 września 2015, 2016, 2017r. Obliczenia własne. * 
SP 1 łącznie szkoła podstawowa i gimnazjum; ** średnia bez SP 1. 
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Tabl. Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski w gimnazjach prowadzonych przez Miasta Nowy 
Targ w latach 2015/16 – 2017/18. 

 2015/16 2016/17 2017/18 
Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum Nr 2 

9,6 
9,8 

9,9 
9,0 

7,8* 
8,4 

Średnia  9,7 9,5 8,4** 
Źródło: Źródło: Sprawozdawczość SIO – stan na 30 września 2015, 2016, 2017r. Obliczenia 
własne.; * SP 1 łącznie szkoła podstawowa i gimnazjum; ** średnia bez SP Nr 1. 

 
Tabl. Średnia liczba dzieci przypadająca na etat w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy 

Targ. 
 2015/16 2016/17 2017/18 

Przedszkole Nr 2  
Przedszkole Nr 4 

10,9 
11,7 

9,9 
11,5 

12,3 
10,1 

Średnia  11,4 10,8 10,8 
Źródło: Sprawozdanie SIO – spis na 30 września 2015-2016-2017. Obliczenia własne. 
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Średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczycielski w placówkach oświatowych jest 
zróżnicowana. Można  stwierdzić, że w kolejnych latach średnia  sukcesywnie spada. Dla porównania 
wg. GUS (dane za rok szkolny 2014/15) przeciętna liczba uczniów przypadająca na jednego 
nauczyciela w Polsce wynosi:  

 Szkoła podstawowa  - 12,79 z czego  miasto – 13,81 
      wieś     – 9,98  

 gimnazja   – 10,98 z czego miasto – 11,04 
             wieś     – 7,59    

 przedszkola   – 13,67 z czego miasto – 13,04 
      wieś – 15,18  

W placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd  średnia ilość uczniów przypadająca 
na etat nauczycielski jest poniżej średniej krajowej. Prowadzi to do wniosku, że  Miasto zatrudnia w 
swoich placówkach za dużo nauczycieli. Według danych OECD Polska ma najniższy współczynnik 
liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela na poziomie szkół podstawowych wśród 
wszystkich krajów członkowskich. Średnia OECD to  16,4 ucznia/etat. 
 
Podsumowanie: 

1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest najważniejszym wyznacznikiem 
jednostkowych kosztów nauczania (wydatków oświatowych w przeliczeniu na jednego 
ucznia). Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ na koszty 
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prowadzenia szkół. Jest więc szczególnie ważne, zwłaszcza w klasach pierwszych, aby 
przeciwdziałać nadmiernemu zmniejszaniu liczby uczniów, co dzieje się, gdy szkoły 
utrzymują niezmienioną liczbę oddziałów pomimo zmniejszającej się ilości kształconych.  
Samorząd powinien systematycznie porównywać średnią wielkość oddziałów 
klasowych w różnych swoich szkołach i analizować,  czy występujące  między nimi  
różnice są uzasadnione i powinny zostać utrzymane, czy też są nieuzasadnione i 
wymagają interwencji organu prowadzącego. 

2. Akceptując arkusze organizacyjne szkoły Burmistrz podejmuje decyzje o organizacji 
pracy prowadzonych przez siebie szkół i liczbie oddziałów. Monitorowanie wskaźnika 
liczby uczniów na oddział jest istotnym elementem kontroli zarządczej i analizy 
racjonalności ich wielkości.  

3. Tylko w trzech szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd Miasta, to jest 
SP 2, 5, 11 w roku 2017/18 uczniów w oddziałach  jest powyżej średniej krajowej 
wynoszącej 18,9 (dane: Ośrodek Rozwoju Edukacji). 

4. Korzystniejszą sytuację obserwuje się w oddziałach gimnazjalnych. Średnia krajowa - 
23,19 jest niewiele wyższa od średnich w szkołach  prowadzonych przez Miasto Nowy 
Targ. 

 

Średnia subwencja na jednego ucznia w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ. 
 

Średnia subwencja w szkołach podstawowych na 2017 rok przypadająca na jednego ucznia 
jest ilorazem subwencji przypadającej na daną placówkę łącznie z subwencją na dzieci oddziału „0” 
(waga   P38  dzieci niepełnosprawne) i liczby uczniów i dzieci w oddziałach „0”. 

 
Tabl. Kwota subwencjo oświatowej na 2017 przypadająca na ucznia w poszczególnych placówkach. 

Nazwa placówki 
Kwota 

subwencji na 
szkołę 

Liczba uczniów 
Kwota 

subwencji na 
ucznia 

Szkoła Podstawowa Nr 2  
Szkoła Podstawowa Nr 3  
Szkoła Podstawowa Nr 4  
Szkoła Podstawowa Nr 5  
Szkoła Podstawowa Nr 6  
Szkoła Podstawowa Nr 11 

3219544 
1499471 
1386413 
3448132 

966476 
3018966 

547,5892 
241,3848 
254,4272 

624,792 
171,1928 
541,6424 

5879 
6211 
5449 
5518 
5645 
5573 

Gimnazjum Nr 1  
Gimnazjum Nr 2 

2406833 
2042906 

419,7024 
352,1232 

5734 
5801 

Źródło: Metryczka subwencji oświatowej na 2017 Miasta Nowy Targ. Dane SIO spis na 30 
września 2016 roku. 

Podstawą rozliczenia subwencji na 2017 rok są dane sprawozdawcze SIO  spisane 30 września 2016 
roku. Rok szkolny 2016/17 obejmuje dwa lata kalendarzowe tj. wrzesień – grudzień   2016 r. oraz styczeń – 
sierpień  2017r. Kwota subwencji na szkołę obejmuje : 

- liczbę uczniów danej placówki uwzględniając wskaźnik wzrostu w szkołach podstawowych i 
spadek w gimnazjach oraz oddziału „0” (6 latków) 
 uczniów niepełnosprawnych w szkole oraz oddziale „0” 
 liczbę uczniów kl. I-III 
 klasy sportowe  itp. 
Różnica średnich kwot przypadająca na ucznia w poszczególnych szkołach zależy od ww. 

czynników.  
Zwracamy uwagę, że liczba uczniów wykazana w SIO z 30 września 2016 r. szkół podstawowych 

zwiększono o wskaźnik 5,32 %, a gimnazjów zmniejszono o wskaźnik 11,08 % (Rozporządzenie MEN z dnia 
22 grudnia 2016r. Dz. U. poz. 2298). Ww. wskaźniki uwzględniają wzrost liczby uczniów od 1 września 2017 
roku,  to jest nowe klasy VII w szkołach podstawowych i  spadek w gimnazjach ze względu na  brak 
naboru do klasy I (stopniowo wygaszane szkół). 
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Wydatki bieżące a zadania oświatowe w przeliczeniu na jednego 
ucznia 

Wskaźnik planowanych na 2017 rok wydatków bieżących na zadania oświatowe w przeliczeniu 
na jednego ucznia  jest ilorazem sumy wydatków dz. 801 (subwencjonowane i niesubwencjonowane) 
oraz dz. 854 oraz liczby uczniów (łącznie szkoła podstawowa i oddział „0” przy szkole podstawowej). 
Wydatki bieżące to wydatki całkowite bez inwestycji. W klasyfikacji budżetowej do inwestycji zaliczamy 
paragrafy wydatków od 601 do 680. Ww. kwoty zawarte są w Tabl. Zbiorczo  wydatki dz. 801 – Oświata i 
Wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza placówek (szkoły podstawowe, 
gimnazja) prowadzonych przez Miasto Nowy Targ na 2017 rok (plan po zm.) 

Tabl. Koszt kształcenia jednego ucznia w placówkach oświatowych  
Miasta Nowy Targ – wg planu na 2017. 

Nazwa placówki 
Wskaźnik ogółem 
dz. 801, dz. 854 na 

2017 (plan) 

Liczba uczniów 
* 

Średni 
wydatek na 

ucznia 
Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum Nr 2 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
Szkoła Podstawowa Nr 3  
Szkoła Podstawowa Nr 4  
Szkoła Podstawowa Nr 5  
Szkoła Podstawowa Nr 6  
Szkoła Podstawowa Nr 11 

3770122 
3892742 
3640970 
2084567 
2321358 
3941980 
1611238 
3388375 

419,7024 
352,1232 
547,5892 
241,3848 
254,4272 
624,792 

171,1928 
5416424 

8982 
11055 
6649 
8635 
9123 
6309 
9411 
6255 

Przedszkole Nr 2  
Przedszkole Nr 4 

1230000 
1794500 

125 
220 

9840 
8156 

*w przypadku szkół podstawowych łącznie z oddziałem „0: - dane spis SIO – stan na 30 września 
2016r. zwiększa w SP o 5,23, gimnazjum zmniejszenie – 11,08 

Wskaźnik wydatków bieżących na zadania oświatowe w przeliczeniu na jednego ucznia  to 
główny finansowy wskaźnik oświatowy. W kategorii szkół podstawowych najwięcej kosztuje uczeń w 
Szkole Podstawowej Nr 6 – 9411 zł rocznie, Nr 4 – 9123 oraz Nr 3 – 8635. Najmniejszy koszt ponoszony jest  
w Szkole Podstawowej Nr 11 – 6255  i  Nr 5 – 6309. W gimnazjach wydatki kształtują się na poziomie 8982 
w Gimnazjum Nr 1 oraz 11055 w Gimnazjum Nr 2  

Średni wydatek na ucznia
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Tabl. Średnia subwencja i  średnia wydatek na jednego ucznia  kwotowo i jako procent subwencji w 
pokryciu wydatków roku  2017 

 
Subwencja na ucznia Różnice 

Nazwa placówki 
Średni 

wydatek na 
1 ucznia kwota % Kwota % 

Gimnazjum Nr 1 
Gimnazjum Nr 2 
Szkoła Podstawowa Nr 2  
Szkoła Podstawowa Nr 3  
Szkoła Podstawowa Nr 4  

8982 
11055 

6649 
8635 
9123 

5734 
5801 
5879 
6211 
5449 

63,8 
52,5 
88,4 
71,9 
59,7 

3 248 
5 253 

769 
2 424 
3 674 

36,2 
47,5 
11,6 
28,1 
40,3 
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Szkoła Podstawowa Nr 5  
Szkoła Podstawowa Nr 6  
Szkoła Podstawowa Nr 11 

6309 
9411 
6255 

5518 
5645 
5573 

87,5 
59,9 
89,1 

790 
3 766 

682 

12,5 
40,1 
10,9 

Źródło: Obliczenia własne 

Dopłata do subwencji na ucznia
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Średni wydatek na 1 ucznia Subwencja na ucznia dopłata  

Z powyższej tabeli  wynika, że średnia subwencja przypadająca na jednego ucznia zarówno w 
szkołach podstawowych jak i w gimnazjach pokrywa w zależności od placówki od 52 % do prawie 90 % 
wydatków liczonych na osobę. Najwyższy procent pokrycia wydatków subwencją odnotowujemy w 
Szkole Podstawowej Nr 11 – 89,1 % , Nr 2 – 88,4 %, Nr 5 – 87,5 %, najniższy zaś w Szkole Podstawowej Nr 4 – 
59,7 %, i Nr 6 59,9 %. W gimnazjach procent pokrycia wydatków subwencją nie przekracza 64 %,  Analiza 
prowadzi do wniosku, że najmniej z budżetu samorządu dopłacane jest do wydatków  w placówkach 
oświatowych o największej liczbie uczniów ( SP Nr 11, Nr 2, Nr 5).  

Należy  pamiętać, że zwiększając liczbę uczniów w klasach ograniczamy ilość oddziałów,  a to 
powoduje  mniejszą liczbą godzin dydaktycznych i mniejszą liczbą zatrudnionych nauczycieli.  

 
Tabl. Średnia struktura wydatków w szkołach podstawowych w Polsce 

Wynagrodzenia 
i pochodne 

Inne koszty 
osobowe 

Zakup 
materiałów i 
wyposażenie 

Zakup energii 
Zakup usług 
pozostałych 

Inne 

82,12 % 9,36 % 6,08 % 0,94 % 0,98 % 0,48 % 
 
Wpływanie na liczbę uczniów w oddziale jest zabiegiem bardzo skutecznym. Przy planowaniu 

wielkości  należy wziąć pod uwagę liczebność roczników  w danych latach i realną liczbę uczniów w 
wyznaczonych przez Radę obwodach  . Aby zarządzać oświatą we  wskazanym zakresie organ 
prowadzący powinien wydać wytyczne dla dyrektorów szkół odnośnie liczby uczniów w oddziałach. 
Wytyczne te powinny być konsekwentnie  przestrzegane w szczególności przy tworzeniu klas pierwszych. 
Tak ukształtowane oddziały  pozwolą na generowanie oszczędności w całym cyklu nauczania przez 
wszystkie klasy szkoły podstawowej. Tu warto  przytoczyć Pismo  Minister Krystyny Szumilas MEN nr DS – 
WPZN – AR – 400 – 47/2011:  „Prowadzenie szkół jest zadaniem własnym gminy wykonanym w imieniu 
własnym i na własną odpowiedzialność w granicach obowiązującego prawa. W związku z tym gmina 
sama decyduje jak kształtuje się realizacja polityki oświatowej w tym polityki kadrowej na ich terenie” 
.  

Należy zwrócić także uwagę , że subwencja oświatowa stanowi jedynie element dochodów 
gminy,  z których pokrywane są wydatki szkolnictwa. O  zakresie, sposobie i źródle finansowania zadań 
przesądzają przepisy art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 
59),  w myśl których środki niezbędne na realizację zadań oświatowych zagwarantowane są w 
dochodach j.s.t. 
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Pracownicy niepedagogiczni w roku 2017 w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ 

Obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę w zakresie spraw kadrowo-płacowych, 
prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z uchwałą Nr XX/X/267/2016 Rady Miasta 
Nowy Targ prowadzi Miejskie Centrum Usług Wspólnych, które powstało na bazie Zespołu Obsługi 
Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli. MCUW  jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Nowy Targ. Na 
2017 rok zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 575 tys. zł.  

Pracowników obsługi tj. sprzątaczki, konserwatorów, woźnych itp. każda z placówek zatrudnia 
indywidualnie.  

Tabl. Liczba pracowników niepedagogicznych w etatach zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w 2017 roku. 

Stanowisko SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP11 G2 P2 P4 Razem 
Sekretarz 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 
Sprzątaczka 5 4 2,5 3 5 3 3 5 - - 30,5 
Konserwator 
dozorca 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 
1 

0,5 
1 

1 
1 

1 
1 

- - 13,5 

woźna 1 1 0,5 1 1 1 1 1 5 5 17,5 
Szatniarz  
sprzątacz 

1 1 - 1 1 - - 1 - - 5 

Pracownik 
gospodarczy 

- - - 
0,5 
 

- - - - 0,5 0,5 1,5 

Kucharz, pomoc 
kuchenna 

- - - - - - - - 4 4,5 8,5 

Pomoc 
nauczyciela 

- - - 0,65 - - - - 1 3,39 5,04 

Asystent 
nauczyciela 

- 2 0,5 1,5 1 - - - - - 5 

Razem  10 11 5,5 9,65 11 6,5 7 10 10,5 13,39 94,54 
Źródło: dane Urzędu Miasta Nowy Targ. Obliczenia własne 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Nowy Targ w 2017 roku są zakładem pracy dla 
94,5 etatów niepedagogicznych. Najwięcej pracowników obsługi zatrudnia w kategorii szkół 
podstawowych  SP Nr 2 i SP Nr 5,  po 11 etatów każda., najmniej zaś SP  Nr 3, 6, 11. Przedszkola 
zatrudniają od 10,5 etatów w Przedszkolu Nr 2 do 11,39 w Przedszkolu Nr 4 

We wszystkich jednostkach  najwięcej jest j sprzątaczek – 30,5 i woźnych - 17,5. Łącznie te dwa 
stanowiska stanowią 48 etatów (ok. 50 % wszystkich zatrudnionych).  Konserwatorów i  dozorców łącznie 
zatrudnia się  na  13,5 etatach. Średnie wynagrodzenie przypadające na etat za okres I – IX  2017,  
łącznie z nagrodą roczną „13” wynosi 2,4 tys. zł. (tj. wynagrodzenie brutto, ZUS, FP). Roczne koszty  na 
ten cel w 2017 roku dla 94,5 etatów wynoszą  ok. 3 mln zł. Uwzględniając wydatki Miejskiego Centrum 
Usług Wspólnych w kwocie 575 tys. zł.   obsługa  szkół wynosi ponad 3,5 mln złotych rocznie.  

 
Tabl. Średnia liczba etatów niepedagogicznych w przeliczeniu na jeden oddział w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Nowy Targ w roku 2017 

Nazwa Placówki 
Liczba etatów 

niepedagogicz
nych 

Liczba 
oddziałów * 

Średnia 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
Szkoła Podstawowa Nr 4 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
Szkoła Podstawowa Nr 6 

Szkoła Podstawowa Nr 11 
Gimnazjum Nr 2 
Przedszkole Nr 2 
Przedszkole Nr 4 

10 
11 
5,5 

9,65 
11 
6,5 
7 

10 
10,5 

13,39 

18 
26 
13 
16 
26 
11 
33 
11 
5 
8 

0,55 
0,42 
0,42 
0,60 
0,42 
0,59 
0,21 
0,90 
2,1 

1,67 
* szkoła podstawowa Nr 1 łącznie: SP, GM, oddział „0” w pozostałych SP + „0” 
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Średnia liczba etatów niepedagogicznych w przeliczeniu na jeden oddział Polsce (dane OER – 
wskaźniki oświatowe -  Przemysław Wantach )wynosi: 

 Szkoła podstawowa – 0,71 
 Gimnazjum – 0,77 
 Przedszkole – 1,68  

 

Średnia etatu na oddział a średnia krajowa
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W szkołach podstawowych samorządowych Miasta Nowy Targ wskaźnik ilości etatu 
niepedagogicznego na oddział nie przekracza średniej krajowej wynoszącej 0,71 według  OER i 0,62 
według  GUS.  W Gimnazjum Nr 2 i Przedszkolu Nr 2  wskaźniki krajowe zostały przekroczone  
 
Rekomendacja 

1. W ocenie zespołu ekspertów w perspektywie należy dążyć do obniżenia kosztów 
związanych z funkcjonowaniem aparatu administracyjno-obsługowego. Jedną z form 
może być przekazanie usług sprzątających oraz dozorcy na „zewnątrz” tj. wyłonionym w 
ramach przetargu firmom specjalizującym się w tym zakresie tj. sprzątającymi i  ochronie.  

2. Na bazie obecnie zatrudnionych konserwatorów (ok. 8 etatów) utworzyć można  grupę 
remontowo-konserwatorską składająca się z maksymalnie 5 pracowników (tj. elektryk, 
hydraulik, malarz, stolarz itp.) Mogła być ona administrowana przez MCUW, a prace 
wykonywane by były na zlecenie dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.  

 
 

Zasady przyznawania nagród dla nauczycieli 
Tworzenie specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli normuje art. 49 ust 1 Karty Nauczyciela 

[Dz.U. 2017, poz. 1189]. Brzmi on następująco: 
 
1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze:  
1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i 
dyrektorów szkół; 
2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2 744 średnich 
wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz 
nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 
pkt 1;  
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3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej 
równowartość 2 015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród 
tego ministra. 
2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i 
dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być 
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.  
 

Ust. 2 mówi, ze organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli. W uchwalanych przez Rady Gmin regulaminach wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez jst środki na nagrody powinny być zarezerwowane w każdym  
budżecie. Taki obowiązek nakłada Karta Nauczyciela. Dodatkowo art. 49 przewiduje, ze w budżetach 
organów prowadzących szkoły fundusz ten powinien przewidywać co najmniej 1 procent planowanych 
rocznych wynagrodzeń na płace w szkołach.  

W Nowym Targu przyznawanie nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w 
przedszkolach i szkołach normuje Uchwała Nr 112/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 
2005.  

Doświadczenia pokazują, że bogate samorządy z reguły przeznaczają na ten cel więcej niż 
minimalne kwoty. Powyższe regulacje mają jedynie zagwarantować przeznaczenie określonych 
środków, natomiast fakt ten nie powoduje, ze po stronie tej grupy zawodowej powstaje roszczenie o 
nagrodę. Nagroda ma typowo uznaniowy charakter, nawet jeśli jest przyznawana  w oparciu o jasno 
określone kryteria. Dyrektor szkoły jako pracodawca  nie może być zobligowany do wydatkowania 
wszystkich zaplanowanych środków, jeśli uzna , że nie ma podstaw do przyznawania nagród w takiej 
ilości i wysokości, która wyczerpie całość zaplanowanych środków na ten cel. Przyznawanie nagród 
zależy bowiem od jakości świadczonej przez nauczycieli pracy, która podlega ocenie.  Ona ma wpływ 
na decyzję, czy nagrodę przyznać czy też nie. Nieprzyznanie nagród w punktu widzenia formalno 
prawnego nie jest naruszeniem prawa.  
 

 
Podsumowanie – rekomendacje 
 

Lp. Obszar Propozycja - opis uwagi 

1 
Zarządzanie 
oświatą 

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta 
odpowiedzialna na oświatę,  jak i CUW winny 
aktywnie zarządzać  (na bieżąco) podległą 
strukturą oświatową,   począwszy od etapu 
tworzenia planów finansowych, jak i arkuszy 
organizacyjnych szkół przekazywać Burmistrzowi  
i Skarbnikowi Miasta uwagi, symulacje, jak i 
sugestie w zakresie szczególnie finansów, a 
także winny na bieżąco  monitorować wydatki 
placówek, jak i wszelkie odstępstwa,  także 
organizacyjne,  od przyjętych planów. 

 

2 Demografia 

Dane demograficzne (urodzenia)  nie 
zapowiadają , by w bliskiej przyszłości nastąpiła 
zdecydowana poprawa jeśli chodzi o ilość 
uczniów. Dane porównawcze wskazują nawet, 
ze ilość realnie zgłoszonych do szkół uczniów 
jest mniejsza niż wynika z danych 
ewidencyjnych. W bliskiej przyszłości władze 
Miasta powinny  odbyć poważną debatę na 
temat  dostosowania sieci placówek do 
realnych potrzeb osobowych 

W kolejnych 6 latach 
w szkołach 
podstawowych 
będzie otwieranych 
w klasie I 1-3 
oddziały.  

3 
Finanse Miasta 

Wobec wzrastających potrzeb finansowych,  
także na oświatę rozważyć należy możliwość 
zmiany polityki podatkowej, której „koszty” są w 
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wysokości 2,4 – 3,2  mln zł. 

4 

Należy dążyć do osłabienia trendu wzrostu 
wydatków ponoszonych na oświatę i 
wychowanie,  jak i edukacyjną opiekę 
wychowawczą. 

 

5 

Należy dogłębnie  analizować zasadność 
zwiększenia wydatków w poszczególnych 
rozdziałach działu 801, w tym szczególnie 80149 
(organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych w 
przedszkolach 

 

6 

 
Należy dokładnie analizować wysokość i 
zasadność wydatków – dopłat do subwencji 
oświatowej w poszczególnych jednostkach.  
Rekomenduje się bardzo dogłębne 
analizowanie arkuszy organizacyjnych szkół 
pod kątem zadań subwencjonowanych i 
własnych,  jak i generowanych przez nie 
kosztów.  Dane finansowe wskazują, ze  przyrost 
wydatków subwencjonowanych jest wyższy niż 
subwencji oświatowej 
 

W SP NR 4 subwencja 
pokrywa zaledwie 
ok. 60 % kosztów 
podlegających 
subwencjonowaniu. 
Podobnie w SP Nr 6.  
W Gimnazjum Nr 2 to 
zaledwie 52 %. 
Dopłata z budżetu 
Miasta tylko do 
zadań  
subwencjonowanych 
wzrosła z 5,66 mln zł 
w 2015 r. do 7,03 mln 
w planie na 2017 rok. 

7 

Naliczona 
subwencja 
oświatowa i 
konieczność dopłat 
do niej 

Miasto powinno opracować wlasne kryteria 
podziału środków finansowych, w tym także 
subwencyjnych i dopłat do subwencji 
oświatowej pomiędzy prowadzone szkoły. 

 

8 

Rozpoczęcie prac nad projektami 
organizacyjnymi szkół na dany rok szkolny 
(miesiąc  marzec - początek kwietnia) powinno 
być poprzedzone przygotowaniem  
„stanowiska” – zbioru zaleceń  organu 
prowadzącego dotyczące funkcjonowania i 
finansów placówek, powstałego w ustaleniu ze 
Skarbnikiem Miasta.  Nie powinno ono mieć 
formy zarządzenia czy uchwały. 

 

9 
Podczas analizy arkuszy organizacyjnych należy 
sprawdzać zbieżność ich zapisów ze statutami  
poszczególnych szkół. 

 

10 

Przygotowany projekt organizacyjny  na  rok 
szkolny powinien zawierać obligatoryjnie 
załącznik - analizę finansową, ujmującą skutki 
zatwierdzenia arkusza dla budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego. 

 

11 

Projekt arkusza organizacyjnego powinien 
zawierać wszystkie elementy określone w 
Rozporządzeniu MEN z dnia 17 marca 2017 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z dnia 27 
marca 2017 r. poz. 649). 

 

12 

Arkusze 
organizacyjne szkół 
 

Plan finansowy   jako podstawa 
funkcjonowania  powinien być poprzedzony 
dokładną analizą faktycznych potrzeb szkoły, 
odzwierciedlać oczekiwania organu 
prowadzącego, a także zapisy arkuszy 
organizacyjnych szkół. Opracowanie 
szczegółowego planu finansowego powinno 
odbywać się w oparciu o analizę dwóch 
projektów organizacyjnych tj. okresu styczeń – 
sierpień,  i wrzesień – grudzień (rok budżetowy 
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obejmuje dwa okresy pracy szkoły). Prawo do 
dysponowania środkami publicznymi 
zatwierdzonymi  w planie finansowym szkoły 
posiada dyrektor. Na nim spoczywa również 
odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie 
środków przewidzianych w planie finansowym. 

13 
Zatwierdzony arkusz organizacyjny powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez dyrektora i 
sprawdzany przez organ prowadzący szkoły. 

 

14 

Dotacje dla 
placówek 
prowadzonych 
przez osoby prawne 
i fizyczne inne niż jst 

Należy mieć pełną świadomość, ze wzrost 
wydatków bieżących w placówkach miejskich 
ma bezpośredni związek z  wysokością  dotacji 
przekazywanej na placówki pozamiejskie. 

 

15 
Koszty kształcenia 
ucznia 

Należy analizować koszty wydatków bieżących 
na poszczególne szkoły w celu monitorowania  
wskaźnika na jednego ucznia. Na podstawie 
analiz i porównań między szkołami należy 
dążyć  do redukcji nadmiernych kosztów 
(dysproporcji między szkołami). 

 

16 Czas pracy 

Nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela spowodowała likwidację od 
1 września 2016 roku obowiązku prowadzenia 
zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych”  w 
dotychczasowej formule. Zmiana ta nie 
wyklucza możliwości prowadzenia wielu zajęć 
związanych z potrzebami uczniów rozwijając ich 
zainteresowania. Mogą to być zajęcia też 
pozalekcyjne typu szkoła zainteresowań, 
zajęcia sportowe, a nawet opieka świetlicowa 
czy inne  wynikające z zadań statutowych 
szkoły. W ramach 40-godzinnego czasu pracy 
nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze 
powinien być zobligowany przez dyrektora 
placówki do nieodpłatnego świadczenia pracy 
na  podstawie  art.42 ust.1 – 2 Karty 
Nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz.1379 ze zm.) 
Organ prowadzący powinien zwrócić się 
pismem do dyrektorów szkół celem zebrania  
informacji o realizacji art.42 ust. 1 – 2 Karty 
Nauczyciela. 

 

17 
Godziny 
dodatkowe 

Rekomenduje się głębokie, analityczne 
podejście do kwestii godzin dodatkowych dla 
nauczycieli.  Każdorazowa akceptacja 
powinna wynikać z uzasadnienia ich potrzeby 
wraz z rekomendacjami (opinią) komórki Urzędu 
Miasta odpowiedzialnej za oświatę i 
pokazaniem skutków finansowych. 

 

18 

Ograniczać należy zatrudnienie nauczycieli na 
części etatu, niepełnozatrudnionych na rzecz 
pełnozatrudnionych  z godzinami 
ponadwymiarowymi  

 

19 

W każdej placówce warto utworzyć plan 
polityki kadrowej i potrzeb w tym zakresie wraz z 
uzasadnieniem , które jest spójne nie tylko z 
możliwościami finansowymi, ale również i 
danymi demograficznymi. 

 

20 

Zatrudnienie 
nauczycieli 

Rekomenduje się,  by dyrektorzy opracowali i 
przedstawili organowi prowadzącemu  plan 
realizacji godzin nauczycielskich wynikający z 
art. 42 Karty Nauczyciela, co również powinno 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w organizacji 
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pracy świetlicy,  bibliotek i pracy z uczniami 
zdolnymi. 

21 
Ilość uczniów w 
oddziałach i 
podział na grupy 

Rekomenduje się bezwzględne respektowanie 
przepisów prawa oświatowego w zakresie ilości 
uczniów w oddziałach i podziału na grupy. 
Wszelkie odstępstwa powinny być 
wyczerpująco uzasadnione. Monitoring ilości 
uczniów w  oddziałach,  i (racjonalne) 
reagowanie na odstępstwa winno być jedną z 
zasad działania prowadzących do obniżenia 
kosztów.  

Analiza arkuszy 
organizacyjnych 
dowodzi, ze poprzez 
nieodpowiednie 
liczebności uczniów 
w klasach jak i 
mające z tym 
związek prawnie 
uzasadnione 
podziały na grupy, 
jak i niemajace 
uzasadnienia w 
prawie podziały na 
grupy ponosi się 
zasadniczo wyższe 
wydatki 

22 
Pedagog, 
psycholog itp. 

Godziny pracy pedagoga, psychologa, 
logopedy muszą mieć ścisły związek w 
faktycznymi potrzebami szkoły popartymi 
odpowiednią ilością opinii i  orzeczeń PPP  

 

23 
Praca bibliotek 
szkolnych 

Zredukować należy koszty prowadzenia 
bibliotek do niezbędnych i uzasadnionych 
potrzebami. Przyjąć trzeba  zasadę jednej  
godziny bibliotecznej na 15 uczniów, 

 

24 
Praca świetlic 
szkolnych 

Czas pracy świetlic należy  ustalić po analizie w 
wymiarze realnie niezbędnym, wynikającym z 
potrzeb, a nie tylko formalnych „zapisów”. 
Koniecznie unikać trzeba sytuacji, gdy zajęcia 
świetlicowe służą jedynie dopełnieniu etatów 
przez nauczycieli  lub uzyskaniu godzin 
ponadwymiarowych. Należy skonfrontować 
deklarowane prowadzenie zajęć świetlicowych 
z planami zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych 
pozalekcyjnych.  

 

25 Łączenie klas 
Tworząc plany rozważyć należy możliwości 
łączenia klas w celu uzyskania oszczędności. 

Przykładowo podana 
inna możliwość 
podziału klas VII  w 
SP Nr 2 dałaby 
oszczędności rzędu 
miedzy 67 a 99 
tysięcy złotych. 

26 
Pracownicy 
niepedagogiczni 

Należy monitorować zatrudnienie i koszty w 
kategorii pracowników administracji i obsługi,  
rozważyć outsourcing pewnych funkcji i 
stanowisk,  rozważyć inną organizację prac 
technicznych (remontowo konserwatorskich) 

 

27 
Nagrody dla 
nauczycieli 

Korzystać należy w zakresie nagradzania z 
przepisów prawa, które mówią o prawie 
nauczyciela do nagrody,   a nie obowiązku 
nagradzania  Dyrektora (organ prowadzący). 
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Dane porównawcze 
 

Dla celów porównawczych poniżej przedstawiono zestawienia informacji porównujących 
Miasto Nowy targ do innych samorządów 
 

Tabela 1. Struktura wydatków oświatowych działu 801 w gminach powiatu nowotarskiego wg planów 
budżetowych na rok 2017 : 
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Tabela 2.  Udział subwencji oświatowej w dochodach bieżących gmin powiatu nowotarskiego 

wg planów budżetowych na rok 2017  
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Tabela 3. Udział wydatków dz. 801 i 854 w wydatkach ogółem  gmin powiatu nowotarskiego wg 
planów budżetowych na rok 2017 
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Tabela 4.  Udział subwencji oświatowej pokryciu wydatków subwencjonowanych oświaty gmin 

powiatu nowotarskiego wg planów budżetowych na rok 2017 
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Tabela 5.  Koszty zadań subwencjonowanych i własnych oświaty  gmin powiatu nowotarskiego 
wg planów budżetowych na rok 2017 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

NTar
g 

m
.

Szc
za

wnic
a

Rab
ka

Cz.D
un

aje
c

Czo
rs

zt
yn

Ja
bło

nk
a

Kro
śc

ien
ko

Lip
nic

a 
W

.

Ła
ps

ze
 N

.

NTar
g 

w.

Och
ot

nic
a 

D.

Rab
a 

W
.

Spy
tko

wice

Sza
fla

ry

zadanie subwencjonowa zadania wlasne
 

 
Tabela 6. Struktura procentowa kosztów zadań subwencjonowanych i własnych oświaty  gmin 

powiatu nowotarskiego wg planów budżetowych na rok 2017 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NTar
g 

m
.

Szc
za

wnic
a

Rab
ka

Cz.D
un

aje
c

Czo
rs

zty
n

Ja
bło

nk
a

Kro
śc

ien
ko

Lip
nic

a 
W

.

Ła
ps

ze
 N

.

NTar
g 

w.

Och
ot

nic
a 

D.

Rab
a 

W
.

Spy
tko

wice

Sza
fla

ry

zadanie subwencjonowa zadania wlasne
 

 
 
 
 
 



 - 87 - 

Tabela 7.  Porównanie procentowe kosztów zadań subwencjonowanych do wysokości 
subwencji oświatowej  gmin powiatu nowotarskiego wg planów budżetowych na rok 2017 
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Tabela 8. Struktura wydatków oświatowych działu 801 w miastach p liczbie ludności  
między 30 000 a 40 000  wg planów budżetowych na rok 2017 : 
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Tabela 9. Porównanie kosztów  działu 801 do wysokości subwencji oświatowej w miastach p liczbie 
ludności miedzy 30 000 a -40 000  wg planów budżetowych na rok 2017 : 
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Tabela 10. Porównanie   wysokości subwencji oświatowej do sumy  najważniejszych kosztów działu 801  
w miastach o liczbie ludności między 30 000 a 40 000  wg planów budżetowych na rok 2017 : 

 

Subwencja oświatowa a suma (niektórych) kosztów dz. 801
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Tabela 11. Porównanie   wysokości  kosztów działu 801 do wydatków ogółem w miastach o liczbie 
ludności między 30 000 a 40 000  wg planów budżetowych na rok 2017 : 
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