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Komunikat w sprawie zapowiedzi o wprowadzeniu zdalnego
nauczania z powodu wzrostu cen energii, braku opału - są
bezzasadne
Wprowadzenie od 1 września 2022 r. przepisów umożliwiających przejście na naukę
zdalną w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów z powodów
nadzwyczajnych np. wichury, zalania szkoły, nie stanowi podstaw do rezygnacji z
realizacji zadań własnych gminy, w szczególności z organizacji zaopatrzenia w ciepło
jakiejkolwiek placówki edukacyjnej na obszarze gminy.
Przepisy o możliwości zawieszenia zajęć na czas oznaczony odnoszące się do niskich
temperatur lub zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów funkcjonują od 2003 r. Regulują
sytuacje nieprzewidziane, o charakterze losowym, natomiast nie zwalniają i nie mogą być
pretekstem dla organu prowadzącego do rezygnacji z obowiązków określonych w przepisach
prawa.

Funkcjonowanie szkół a kryzys energetyczny
W sytuacji problemów związanych z realizacją zadań własnych gminy zwracamy się do
dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych o kontakt z kuratorami oświaty i
poinformowanie o zaistniałych problemach.
Rząd RP przygotował szereg rozwiązań osłonowych m.in. dla jednostek systemu oświaty.
Przewidziane są rekompensaty, dodatki, zamrożenie cen gazu, a także środki dla jednostek
samorządu terytorialnego na pokrycie wzrostu cen energii, zakupu opału.
Nie widzimy przesłanek do tego, aby organy prowadzącego rezygnowały ze stacjonarnego
funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału.

Działania osłonowe dla JST
W celu łagodzenia kryzysu energetycznego, Rząd RP podejmuje działania osłonowe. Dzięki
rozwiązaniom przyjętym w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, do końca

2023 r. m. in. szkoły, przedszkola będą korzystać z zamrożonych cen gazu.
Ponadto Rząd ma do przekazania jeszcze w tym roku dodatkowe 13,6 mld zł na zadania
publiczne, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów
zakupu ciepła. Środki samorządy mogą przeznaczyć na bieżącą działalność, w tym
funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych. Gminy dostaną od 2,9 mln zł, powiaty od 6,1
mln zł, a województwa od 32,7 mln zł. Sejm 2 września br. przyjął nowelizację ustawy o
dochodach JST, w której znalazły się te rozwiązania.
Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają w sezonie grzewczym – od października do kwietnia
rekompensaty za poniesione koszty wzrostu cen ciepła i podgrzania wody dla gospodarstw
domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Działania te są możliwe
dzięki rozwiązaniom przyjętym przez Sejm 2 września br. w nowelizacji ustawy o dochodach
JST.
Jednostki systemu oświaty otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40 proc. wzrostu
kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co
najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej
opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich
działalności statutowej. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina
na rozpatrzenie i wypłatę będzie miała maksymalnie miesiąc. Ta rekompensata jest możliwa
dzięki przyjętej nowelizacji ustawy z 2 września br. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła.
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