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Projekt: „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu terytorialnego” 

                                                                  
 

Sprawozdanie podsumowujące pracę Grupy Wymiany Doświadczeń 
na spotkaniu w Rokitnica w  14.06. 2013 roku w Budzyniu.  
Sektory usług – zarządzanie oświatą w gminach wiejskich 
Moderator Wojciech Marchlewski  
Cykl 2011- 2012  

 Uczestnicy przedstawiciele gmin: 

a) Rokitnica   
b) Budzyń   
c) Mieścisko  
d) Koźminek  

 

Ósme, ostatnie spotkanie cyklu Grupy Wymiany Doświadczeń odbyło się 
w Gimnazjum w Budzyniu.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
wybieralnych władz i administracji samorządowej z gmin: Budzyń, 
Koźminek, Mieścisko, Rokietnica. 

Celem spotkania było posumowanie osiągniętych w gminach GWD  
rezultatów projektu oraz prezentacja przez zaproszonego eksperta 
uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na jakość i efektywność 
zarządzania oświatą w gminach wiejskich.  

Spotkanie rozpoczął wójt gminy Budzyń – Marcin Sokołowski. Przywitał on 
przybyłych na spotkanie przedstawicieli gmin oraz  zaprezentował stan 
obecny oraz zmiany w gminnym sektorze oświaty jakie zostały 
wprowadzane w ostatnim roku.  

Następnie przedstawiciele poszczególnych gmin omówili osiągnięte 

rezultaty: 

 badanie ankietowe uczniów i rodziców – jako element monitoringu 

jakości usług w ramach Systemu Analiz Samorządowych;  

 opracowanie i wdrożenie procedur aktualizacji opisów usług 

udostępnianych klientom Urzędu oraz opracowanie kart usług 

edukacyjnych;  

 prezentacje planów usprawnień/ zmian jakie zaoponowano w czasie 

trwania projektu przez uczestników GWD, 
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 wymiana doświadczeń pomiędzy Członkami GWD oraz korzystanie z 

dobrych praktyk realizacji usług publicznych w samorządach. 

Koordynator projektu Wojciech Marchlewski dokonał podsumowania 

rezultatów projektu osiągniętych przez gminy. Zwrócił uwagę na 

wykorzystanie badań ankietowych i ich komplementarność do ewaluacji 

zewnętrznej realizowanej przez niezależnych ewaluatorów. Ankietowanie 

uczniów i rodziców wykonane – pierwsze I-III 2012 a drugie I-III 2013 

daje możliwość porównania danych i ocenę w jakim zakresie zmienia się 

opinia rodziców na temat usług oświatowych realizowanych przez gminy. 

Koordynator podkreślał wpływ zakresu i jakości informacji o usłgach 

udostępnianych  klientom w Urzędzie Gminy na sprawność obsługi i poziom 

zadowolenia mieszkańców z usług administracyjnych JST. 

W dalszej części spotkania wystąpił  ekspert  Marek Olszewski 

współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który zaprezentował w 

wystąpieniu: Uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na jakość i 

efektywność zarządzania oświatą w gminach wiejskich. Marek Olszewski 

zaprezentował obecny stan prac nad proponowanymi przez Rząd, związki 

zawodowe, oraz organizacje samorządowe zmianami w Karcie Nauczyciela i 

Ustawie o Systemie Edukacji. Przedstawił stanowisko Związku Gmin 

Wiejskich RP w sprawie rejestracji czasu pracy nauczycieli, zmianami w 

systemie wynagradzania nauczycieli, zmiany w systemie przydzielania 

urlopu dla poratowania zdrowia, zmian w systemie finansowania, 

zwiększenia pensum oraz likwidacja dodatków pozo placowych w gminach 

wiejskich.  

Uczestnicy spotkania, podczas dyskusji, zwracali uwagę na ograniczenia 

gmin w możliwości restrukturyzacji wydatków na oświatę, które wynikają 

ze sztywnych zapisów ustawowych o systemie oświaty i karty nauczyciela. 

W czasie dyskusji uczestnicy zastanawiali się nad racjonalnością 

wprowadzenia obowiązku rejestrowania czasu pracy nauczycieli. Na 

podsumowanie dyskusji koordynator wraz z uczestnikami ustali, że 
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niezbędne są zmiany prawne służące poprawie efektywności świadczenia 

usług oświatowych przez gminy: 

 wprowadzenie zmian postulowanych przez ZGW RP w ustawie o 

systemie oświaty i do ustawy Karta Nauczyciela; 

 wprowadzenie efektywnego systemu finansowania edukacji 

przedszkolnej; 

 zmiany w systemie naliczania subwencji oświatowej;  

 wprowadzenie w szerszym zakresie kontraktowania w świadczeniem 

usług edukacyjnych  

 wprowadzanie w szerszym zakresie systemu wewnętrznego systemu 

świadczenia usług. 

Na zakończenie ostatniego spotkania GWD Marek Olszewski jako 

przedstawiciel ZGW RP wręczył członkom Grupy Wymiany Doświadczeń 

certyfikaty uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. 

 


