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W odpowiedzi na pismo Pani Prezydent zawieraj ce wniosek o udzielenie wyja nienia
odno nie wysoko ci, w jakiej nale y wypłaca dotacj dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto - w zwi zku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COViD-19; liczby uczniów stanowi cej podstaw do wyliczenia wysoko ci
dotacji za miesi c czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola oraz ewentualnej
konieczno ci składania przez organy prowadz ce przedszkola niepubliczne informacji
o miesi cznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzie roboczy miesi ca czasowego
ograniczenia funkcjonowania przedszkola – Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
uprzejmie informuje, e w sprawach b d cych przedmiotem skierowanego wniosku podziela
stanowisko Miasta.
W ocenie Izby dotacja dla
przedszkoli niepublicznych za miesi ce czasowego
ograniczenia ich funkcjonowania winna zosta udzielona w wysoko ci okre lonej tre ci art.
17 ust. 3 ustawy z dnia 27 pa dziernika 2017r. o finansowaniu zada o wiatowych (Dz.U.
z 2020r. poz. 17 z pó .zm.), a podstaw ustalenia wysoko ci dotacji winna by liczba
uczniów wskazana w informacji miesi cznej dotycz cej miesi ca ograniczenia
funkcjonowania zło onej przez organy prowadz ce, przy czym liczba uczniów powinna by
równa liczbie umów zawartych przez dane przedszkole z rodzicami uczniów.
W uzupełnieniu przedstawionej w pi mie Miasta argumentacji Izba zauwa a,
e problem finansowania niepublicznych przedszkoli w czasie czy to zagro enia
epidemicznego, czy stanu epidemii, nie został w sposób pozytywny uregulowany. Ani
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka nych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U . poz. 374), ani te zmiana tej ustawy
dokonana ustawami z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 567 i poz. 568), jak równie
przywołane we wniosku Miasta rozporz dzenie Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o wiaty w zwi zku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zawieraj szczególnych
uregulowa dotycz cych funkcjonowania tych placówek w czasie epidemii , w tym
dotycz cych ich finansowania.

Przywołane wy ej przepisy nie przewiduj , e dotacja dla przedszkoli niepublicznych mo e
by wstrzymana, czy te w ogóle nie wypłacana, albowiem uczniowie takowej placówki nie
korzystaj z jej usług w czasie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.
W zwi zku z powy szym przyj nale y, e dopóki nie nast piło rozwi zanie umowy
z organem prowadz cym przedszkole niepubliczne lub nie nast piło trwałe zaprzestanie
korzystania z usług przedszkola, to dotacja powinna by wypłacana na ka dego ucznia
zgodnie z liczb uczniów wskazanych w informacji miesi cznej.
Nale y bowiem
przypomnie , e dotacja dla niepublicznego przedszkola jest wiadczeniem wynikaj cym
z ustawy o finansowaniu zada o wiatowych, a dotychczasowy dorobek orzeczniczy
sprowadzaj cy si do tezy, e dotacja przysługuje na dziecko, które faktycznie ucz szcza do
przedszkola nie mo e by wykorzystany w czasie, gdy niemo liwo
wiadczenia usługi
przedszkolnej w pełnym zakresie wynika z aktu organu władzy wydanego w celu
przeciwdziałania i zapobiegania epidemii.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i czasowe ograniczenie w funkcjonowaniu placówek nie
niweluje kosztów jej funkcjonowania, w tym wynagrodze nauczycieli i pozostałych
pracowników , na co w zdecydowanej wi kszo ci dotacje s przeznaczane.
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