
/ZARZĄDZENIE  Nr 89/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej złożonej w przedmiocie nauki języka niemieckiego jako języka 

mniejszości narodowej w ilości 3 godzin tygodniowo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku 

poz. 559 ze zm.)1) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U  

z 2018 roku poz. 870), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Petycję wielokrotną złożoną w sprawie nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej  

w ilości 3 godzin tygodniowo rozpatruje się negatywnie z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Strzeleczki. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz U. z 2022 roku poz. 1005 i poz. 1079. 
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Załącznik 

do Zarządzenia nr 89/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 1 września 2022 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 22.07.2022r. na adres sekretariatu Urzędu Gminy Strzeleczki wpłynęło pismo od Przewodniczącego 

Rady Gminy Strzeleczki wraz z Uchwałą Nr XLVIII/305/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 lipca 2022 roku  

ws przekazania Wójtowi Gminy wg właściwości petycji, złożonych przez Radę Rodziców i Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Komornikach, Państwa (wyłączenie jawności z uwagi na brak zgody na ujawnienie danych 

osobowych podmiotu wnoszącego petycję), Rady Rodziców i Rodziców Szkoły Podstawowej w Zielinie oraz Rady 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobrej w sprawie zachowania nauki języka niemieckiego jako języka 

mniejszości w ilości 3 godzin tygodniowo w poszczególnych gminnych placówkach oświatowych.  

Wobec powyższego Wójt Gminy Strzeleczki, działając zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku poz. 870) w dniu 27.07.2022r. zarządził o łącznym rozpatrywaniu petycji 

jako petycji wielokrotnej w przedmiocie zachowania nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 

w ilości 3 godzin tygodniowo. Organ jednocześnie wskazał okres 14 dni oczekiwania na dalsze petycje, licząc  

od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki. 

W terminie wskazanym przez Wójta nie wpłynęły kolejne petycje w przedmiotowej sprawie. 

Wobec powyższego Wójt wspólnie z Kierownikiem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 

Szkół postanowił o konieczności przeanalizowania budżetu gminy Strzeleczki pod kątem możliwości finansowych 

na pokrycie kosztów dodatkowych godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 

Zdaniem organu prowadzącego decyzja w zakresie zwiększenia subwencji oświatowej leży w gestii Ministra 

Edukacji i Nauki i tam winna być skierowana petycja, a działania w tej kwestii winni podejmować posłowie, co 

leży w ich obowiązku i kompetencjach. 

Należy zauważyć, że Rada Gminy Strzeleczki jako jedna z pierwszych w powiecie krapkowickim 

jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie apelu o odrzucenie poprawki poselskiej do ustawy w zakresie 

obniżenia subwencji na naukę języka mniejszości. 

Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w zakresie podziału subwencji oświatowej  

a w konsekwencji obcięcia godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej spowodowała 

znaczne niedogodności finansowe dla gminy. Tylko w jednym roku szkolnym gmina straci 475.883,64 zł. 

Obecnie trwają przetargi na zakup energii elektrycznej dla jednostek gminnych oraz oświetlenia ulicznego 

gminy na kolejny rok budżetowy. Niestety pierwsze informacje o ofertach w przetargach z terenu innych gmin  

w tym kilkudziesięciu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazują ok. 10-o krotny wzrost cen 

za energię elektryczną, co dla samorządów będzie stanowiło ogromne obciążenie budżetu. Przy takim założeniu 

roczne koszty energii elektrycznej naszej gminy będą stanowić wydatek w kwocie 2.780.470,00 zł w porównaniu 

do roku ubiegłego z wydatkiem 350.000,00 zł. Ponadto należy uwzględnić także zwielokrotnione koszty 

ogrzewania budynków gminnych, w tym zakupu opału na ogrzewanie szkół i przedszkoli. 

Finansowanie godzin nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej to zadanie rządowe, 

zatem nieporozumieniem jest obarczanie samorządów kosztami lub odpowiedzialnością za istniejące 

przepisy, na które samorząd nie ma wpływu. 

Samorządy w obecnym czasie otrzymują do realizacji coraz więcej zadań zleconych z budżetu państwa,  

na realizację których nie otrzymują wsparcia finansowo-organizacyjnego (obsługa dodatku węglowego, obsługa 

pomocy dla obywateli Ukrainy, czy obsługa programu „Czyste powietrze”) Te i inne świadczenia lub programy 

obsługiwane są przez pracowników Urzędu lub jednostek gminnych. Do tego należy dodać jeszcze gwałtowny 
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spadek dochodów gminy z tytułu udziału w podatku PIT, również spowodowany zmianami prawa, który 

może wynieść nawet 300.000,00 zł rocznie. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że liczba godzin języka niemieckiego jako języka obcego nie zmieni się  

i nadal w klasie VII oraz VIII będzie wynosiła dwie godziny tygodniowo. 

Ponadto dla uczniów klas szkół podstawowych w Komornikach, Strzeleczkach oraz Zielinie jak dotychczas 

będzie realizowany Projekt “Deutsch AG” skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych. W ramach 

projektu wykonywane są dwie dodatkowe lekcje języka niemieckiego tygodniowo, w formie kursu językowego 

realizowanego na terenie szkoły. Tak więc sumarycznie daje to w klasach VII-VIII 4 godziny tygodniowo, co jest 

porównywalne z ilością godzin z matematyki. 

Godnym podkreślenia jest, że Gmina ze środków własnych finansuje także naukę języka mniejszości 

także w 7 przedszkolach w ilości 3 godzin tygodniowo. 

W klasach od pierwszej do szóstej będzie to jedna godzina języka niemieckiego jako języka mniejszości 

narodowej tygodniowo.  

Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższy wzrost kosztów oraz innych usług, związanych z utrzymaniem 

wszystkich placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) w gminie, a także znaczny spadek dochodów bieżących 

gminy, z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe wyasygnowanie środków na rzecz realizacji zadania rządowego 

w postaci dodatkowych godzin języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w ilości trzech godzin 

tygodniowo dla klas I-VI. 

Niniejsze Zarządzenie wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  

w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.  

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach , sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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