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Odpowiadając na Pana pismo z dnia 28 marca br. (znak: Ośw.440.2.2018.MR),
dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uprzejmie wskazuję, co następuje.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 cytowanej ustawy szkoły publiczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a które prowadzone są przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymują na
każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego
oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Jednocześnie art. 14
ust. 9 reguluje, iż przedmiotowy wskaźnik nie może być mniejszy niż wartość 1.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Izby w sytuacji kiedy wyliczony przez jednostkę samorządu terytorialnego wskaźnik, o którym mowa wyżej, przyjmuje wartość
mniejszą niż 1, do obliczenia wysokości przekazywanej dotacji należy przyjąć wartość 1,
tak by szkoła dotowana nie otrzymała kwoty mniejszej niż wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Odnosząc się drugiego pytania wskazuję, iż przywołany w Pana piśmie przepis
art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprost reguluje, iż prowadzone przez
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują
na każdego ucznia oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej podstawowej
kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.
Znaczenie pojęcia „podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny” definiuje art. 12 ust. 2 cytowanej ustawy.
Jednocześnie wyjaśniam, że przedstawione stanowisko Izby nie jest wiążącą wykładnią prawa, a jedynie prezentuje pogląd na zagadnienie sygnalizowane w Pana piśmie.

