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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z ostatni¹ nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wyda-

nie przez ministerstwo opinii w sprawie mo¿liwoœci finansowania remontów i inwestycji w placówkach
edukacyjnych z dotacji podmiotowej. Zapytanie w tej sprawie skierowa³a do mnie ostatnio dyrektor Ze-
spo³u Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Jest to szko³a publiczna, prowadzona przez organ inny ni¿
jednostka samorz¹du terytorialnego. Szko³a ta zajmuje siê g³ównie edukacj¹ dzieci niepe³nosprawnych.
Ze wzglêdu na rosn¹c¹ ci¹gle liczbê kandydatów w ubieg³ym roku rozpoczêto rozbudowê szko³y. Wydaje
siê, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów szko³a stanê³a przed problemem zakoñczenia tej inwestycji.

Nowelizacja ustawy o systemie oœwiaty wprowadzi³a zasadê, zgodnie z któr¹ w przypadkach kiedy jed-
nostka samorz¹du terytorialnego nie chce likwidowaæ szko³y lub placówki, mo¿e j¹ przekazaæ do prowa-
dzenia innemu podmiotowi gwarantuj¹cemu w³aœciwe wykonywanie zadañ organu prowadz¹cego, to jest
osobie prawnej nie bêd¹cej jednostk¹ samorz¹du terytorialnego lub osobie fizycznej, w drodze umowy.

Szko³y publiczne prowadzone przez osoby niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego maj¹ ta-
kie same obowi¹zki jak pozosta³e szko³y publiczne. Niestety nie maj¹ takich samych uprawnieñ. Musz¹
prowadziæ dzia³alnoœæ, zapewniaj¹c uczniom i nauczycielom takie same warunki jak szko³y samorz¹do-
we, ale nie mog¹ w identyczny sposób wydatkowaæ pozyskanych œrodków publicznych.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 lit. d tej ustawy dotacje wymienione w ust. 2–3b mog¹ byæ wykorzystane wy-
³¹cznie na pokrycie wydatków bie¿¹cych szko³y lub placówki. Ustawa o systemie oœwiaty wprowadza
pojêcie „wydatku bie¿¹cego”, ale go nie definiuje. Wed³ug art. 106 ust. 4 ustawy o finansach publicz-
nych wydatek bie¿¹cy obejmuje:

a) wynagrodzenia i uposa¿enia osób zatrudnionych w pañstwowych jednostkach bud¿etowych oraz
sk³adki naliczane od tych wynagrodzeñ i uposa¿eñ,

b) zakupy towarów i us³ug,
c) koszty utrzymania oraz inne wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem jednostek bud¿etowych i reali-

zacj¹ ich statutowych zadañ,
d) koszty zadañ zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych,

z wy³¹czeniem fundacji i stowarzyszeñ.
Art. 163a ustawy o finansach publicznych wprowadza pojêcie „wydatku bie¿¹cego” i „wydatku ma-

j¹tkowego”. Zgodnie z t¹ ustaw¹ wydatkiem maj¹tkowym (inwestycyjnym) jest zakup œrodków trwa-
³ych, których wartoœæ pocz¹tkowa, stanowi¹ca podstawê naliczania odpisów amortyzacyjnych,
przekracza kwotê pozwalaj¹c¹ na jednorazowe odpisanie ich ceny nabycia w ciê¿ar kosztów dzia³alno-
œci. Ustawodawca wykaza³, ¿e œrodkami trwa³ymi s¹ trwa³e aktywa rzeczowe o przewidywanym okresie
ekonomicznej u¿ytecznoœci d³u¿szym ni¿ rok, w szczególnoœci nieruchomoœci, maszyny, urz¹dzenia,
œrodki transportu.

Powo³uj¹c siê na te przepisy mo¿na stwierdziæ, ¿e dotacje publiczne nie mog¹ zostaæ wykorzystane
na inwestycje, których wartoœæ jednostkowa przekracza 3500 z³. Zgodnie z ustaw¹ o systemie oœwiaty
niesamorz¹dowe szko³y publiczne nie bêd¹ mog³y dokonywaæ zakupów wyposa¿enia i sprzêtu oraz
przebudowy budynków, je¿eli ich koszt przekracza wymienion¹ kwotê. Niemo¿liwe bêdzie równie¿ pozy-
skanie œrodków unijnych ze wzglêdu na koniecznoœæ wniesienia wk³adu w³asnego.

Czy Pani Minister widzi mo¿liwoœæ wyrównania szans szkó³ i placówek prowadzonych przez jednost-
ki samorz¹du terytorialnego oraz pozosta³ych poprzez wydanie oficjalnej definicji pojêcia „wydatki bie-
¿¹ce”, co umo¿liwi³oby szko³om wykorzystywanie pozyskanych œrodków na modernizacje, remonty oraz
inwestycje oœwiatowe?

W za³¹czeniu przekazujê kopiê opinii prawnej opracowanej na proœbê dyrektora omawianej placówki.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki




