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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do pisma z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie finansowania
młodzieżowych ośrodków wychowawczych przedstawiam poniższe informacje.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży
n iedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji, jako placówki resocjalizacyjno
wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne. Ich funkcjonowanie regulują
przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. Nr 109, poz. 631). Ww. placówki mogą być zakładane i prowadzone
przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną lub osobę fizyczną.

Zadania oświatowe realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
uwzględnione są przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 dla poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego zostaną naliczone na podstawie
rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2015.



w zakresie finansowania miejsc przeznaczonych dla wychowanków
skierowanych do MOW.

Reagując na problemy zgłaszane podczas spotkania złagodzono wysokość
obniżenia wartości wagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, tj. zamiast planowanego obniżenia wartości wagi z 11 do 9,5,
ustalono wartość wagi na poziomie 10. Jest to kompromisowe rozwiązanie
uwzględniające zarówno postulaty dyrektorów młodzieżowych ośrodków
wychowawczych oraz z drugiej strony poziom ich przefinansowania
w subwencji oświatowej w relacji do wykonania wydatków. Należy bowiem
podkreślić, że w skali kraju - jak wynika ze sprawozdawczości budżetowej - nie
wszystkie naliczone wagą dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych w
latach 2011-2013 środki zostały wydatkowane na funkcjonowanie
młodzieżowych ośrodków wychowawczych (wydatki bieżące w rozdziale
85420). Przykładowo w 2013 r. wydatki bieżące na funkcjonowanie tych
placówek wykazane w sprawozdawczości Rb-28S były aż o 48 mln zł, tj. o 23%,
niższe od naliczonych i przekazanych w subwencji oświatowej środków.
Sytuację obrazuje poniższa tabela.

Tabela 1. Kwoty subwencji oświatowej naliczane na wychowanków internatu
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w latach 2011 — 2013

Subwencja oświatowa Relacja
Wydatki w rozdziale

Rok naliczana na subwencji do
85420 wychowanków MOW wydatków

2011 l83mlnzł 227mlnzł 124%
2012 200mlnzł 233mlnzł 117%
2013 223mlnzł 275mlnzł 123%

W świetle powyższego konieczne było dokonanie ściślejszego skorelowania,
określonej w algorytmie wartości wagi P38 z poziomem wydatków bieżących
jednostek samorządu terytorialnego na funkcjonowanie omawianych placówek.
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