WNIOSEK nr 2 do MEN – dot. art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty
Od: Bogdan Stępień
***************
***************
email: bogdan[at]iar.pl
Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Dnia 24 lutego 2014 r.
TEMAT: Wniosek o wyjaśnienie – dot. art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie oświaty
Szanowna Pani Minister,
Z art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty wynika, że: „Niepubliczne przedszkole może
otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę,
pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to:” spełni 6 warunków wymienionych
w ww. ustępie.
Pytanie 1 Jeżeli niepubliczne przedszkole, o którym mowa w ww. ustępie spełnia warunki,
o których mowa w tym ustępie, to czy może nie otrzymać dotacji?
W końcowej części ww. ustępu czytamy: „[…] na ucznia niepełnosprawnego dotacja może
być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego.” .
Pytanie 2 Jeżeli niepubliczne przedszkole, o którym mowa w ww. ustępie spełnia warunki,
o których mowa w tym ustępie, to czy pomimo tego, że ma „niepełnosprawnych
uczniów” i na dodatek zarejestrowanych w SIO może nie być przyznana dotacja na
tych „uczniów”?
Pytanie 3 Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to środki w subwencji oświatowej
otrzymanej przez JST na ww. „uczniów” mają być przeznaczone na premie dla wójta
czy dla przewodniczącego rady, a może przewidziane są na premie innych osób albo
też inny cel? Na co te środki są przewidziane?
Dodatkowo proszę o swobodną obszerną wypowiedź/wyjaśnienie, jak należy rozumieć/stosować w praktyce opracowane przez MEN zapisy art. 90 ust. 1b i 1c ww. ustawy.
Wnioskowane wyjaśnienie proszę przesłać zwrotnie na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
Do wiadomości:
- Regionalne izby obrachunkowe.
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