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Opinia

do ustawy o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie

ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

(druk nr 251)

Na posiedzeniu w dniu 22 września br. Sejm uchwalił ustawę o likwidacji Funduszu

im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o

komercjalizacji i prywatyzacji.

Celem ustawy jest likwidacja utworzonego w dniu 1 września 2005 r. Funduszu im.

Komisji Edukacji Narodowej (zwanego dalej "Funduszem").

Fundusz jest państwowym funduszem celowym stanowiącym wyodrębniony

rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki na wspieranie jednostek samorządu

terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.

W art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu Komisji Edukacji Narodowej

wskazano katalog przychodów Funduszu (m.in. środki przekazywane z budżetu państwa w

wysokości określonej w ustawie budżetowej, w tym: 0,5 % podatku dochodowego od osób

prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa obliczanego na podstawie wykonania

budżetu za rok budżetowy poprzedzający rok, na który składany jest projekt ustawy

budżetowej, 1 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w roku budżetowym

poprzedzającym rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej oraz różnica pomiędzy

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych należnego za rok podatkowy poprzedzający

rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej, a dokonanymi i odliczonymi, wpłatami

na rzecz organizacji pożytku publicznego). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do

spraw oświaty i wychowania.

Zgodnie z uzasadnieniem, wnosząc projekt omawianej ustawy Rada Ministrów miała

na względzie, że przepisy o Funduszu m.in.: powielają działania realizowane w ramach

Narodowego Programu Stypendialnego, którego elementem jest pomoc materialna dla

uczniów, uniemożliwiają rzetelne i realne planowanie wydatków, powodują

niebezpieczeństwo nadmiernego rozdrobnienia środków finansowych na pomoc materialną

dla uczniów oraz powodują dodatkowe skutki finansowe w związku z obsługą Funduszu.
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Przepis przejściowy opiniowanej ustawy przewiduje, że środki zgromadzone na

rachunku Funduszu niewykorzystane do dnia jego likwidacji minister właściwy do spraw

oświaty i wychowania przeznaczy w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. na zwiększenie

dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym.

W związku z likwidacją Funduszu utraci moc ustawa o Funduszu im. Komisji

Edukacji Narodowej. Ponadto, w celu przywrócenia stanu prawnego sprzed 1 września

2005 r., znowelizowane zostaną ustawa o systemie oświaty oraz ustawa o komercjalizacji i

prywatyzacji.

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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