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Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na pismo znak FS.WP.433.00037.2016, dotyczące wątpliwości w kontekście zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 20142020, informuję jak poniżej.
Zapisy Wytycznych dotyczące nieuwzględniania przez organ prowadzący OWP liczby dzieci korzystających
z nowoutworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego w przekazywanych comiesięcznie
organowi dotującemu sprawozdaniach (w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej) dotyczą
relacji (dotacji z budżetu gminy) między organem prowadzącym przedszkole a gminą, nie zaś dotacji
celowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) na podstawie danych z Systemu
Informacji Oświatowej (SIO). Oznacza to, iż na potrzeby SIO należy wykazywać wszystkie dzieci
w wychowaniu przedszkolnym, również te, które są objęte finansowaniem z EFS. Dotacja celowa udzielana
z MEN jest bowiem inną kategorią niż dotacja rozdzielana przez gminę dla poszczególnych przedszkoli.
Warunek wykazywania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym dotyczy na mocy ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943) wszystkich dzieci i służy wykazaniu ich liczby
na potrzeby SIO. W rezultacie JST otrzyma z MEN dotację celową na wszystkie zgłoszone dzieci. JST jest
zobowiązana następnie do rozliczenia dotacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 956).
Należy zauważyć, że zakładanie i prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin, na które gmina ma
m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego
od osób prawnych (CIT). Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem wychowania przedszkolnego, w tym
także wynikające z ustawowego obowiązku udzielania dotacji innym podmiotom prowadzącym zarówno
publiczne, jak i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy
wychowania przedszkolnego są pokrywane z dochodów gminy. Od września 2013 r. dochody te są
wspierane także dotacją celową z budżetu państwa, przekazywaną na podstawie art. 14d ust. 1 ustawy o
systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943). Wysokość tej dotacji jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej,
ustalonej w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.), oraz liczby dzieci korzystających z wychowania
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przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej
według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Istotne jest tutaj określenie dotyczące „liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na
obszarze danej gminy”. Oznacza ono bowiem, że do obliczenia wysokości dotacji celowej z budżetu
państwa brane są pod uwagę wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego, zarówno w
publicznych, jak i niepublicznych OWP, oraz niezależnie od czasu korzystania z wychowania
przedszkolnego (np. 5 godzin dziennie). Zatem liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na
dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służy wyłącznie obliczeniu wysokości
dotacji, która jest wyrazem realizacji zapowiedzi o konieczności wsparcia finansowego jednostek samorządu
terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, poprzez dotowanie z budżetu
państwa.
Trzeba także podkreślić, że dodatkowe środki kierowane do gmin mają z jednej strony zrekompensować
mniejsze dochody spowodowane ustawowym ograniczeniem opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (nie
krótszy niż 5 godzin dziennie - nie oznacza to, że jedynie w tym czasie jest realizowana podstawa
programowa wychowania przedszkolnego), z drugiej zaś mają umożliwiać podnoszenie jakości edukacji
przedszkolnej oraz sprzyjać tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Z poważaniem,
Dorota Bortnowska
Zastępca Dyrektora DZF
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