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z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Art. 32 ww. ustawy
nałożył na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane
ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków
w wysokości nie niższej niż zostały na ten cel naliczone w części oświatowej subwencji
ogólnej w wyniku jej podziału, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust.
6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1115).

W celu stworzenia możliwości ewidencjonowania przez jednostki samorządu
terytorialnego wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (w szkołach i przedszkolach
ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi) w dziale „801 Oświata i Wychowanie”
(rozporządzenie Ministra Finansów zmieniąjące rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, i”ydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych Dz. U poz. 1952) utworzone zostały nowe rozdziały 80149 i 80150.
W przypadku szkół specjalnych ewidencjonowanie wydatków. jak się wydaje, nie wymagało
analogicznych zmian z racji zadań przypisanych temu rodzajowi szkół. Jednak brak
odniesienia do wydatków szkół specjalnych powoduje nasilające się obawy społeczne, że ich
uczniowie mogli zostać pominięci w przytoczonych wyżej uregulowaniach.

Możliwość ewidencjonowania ww. środków finansowych przez jednostki samorządu
terytorialnego nie jest tożsama z koniecznością przekazania ich do szkół na realizację zadań
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związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy zarówno w szkołach specjalnych, jak i ogólnodostępnych, w wysokości
nie niższej niż zostało to naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Kierowane do mnie sugestie i zapytania w tej kwestii sugerują ogromną niepewność
rodziców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, czy rzeczywiście — zgodnie
z ubiegłorocznymi deklaracjami — środki finansowe przeznaczone w subwencji oświatowej na
organizację nauki dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
(wydanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne) rzeczywiście zostaną
przeznaczone na ten cel, czy też jednostki samorządu terytorialnego nadal będą mogły
wydatkować je na dowolne zadania oświatowe. Podkreślam, że istotą wprowadzenia przepisu
art. 32 w ustawie okołobudżetowej było właśnie zagwarantowanie środków na finansowanie
edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana
Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Regionalne Izby Obrachunkowe będą kontrolowały sposób wydatkowania
środków na organizację nauki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach
części oświatowej subwencji ogólnej. Czy otrzymały one odpowiednie
instrumenty prawne, aby w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
wyegzekwować postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Czy ew. obowiązek przekazywania szkołom środków na realizację orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy szkół zarówno ogólnodostępnych. jak
i specjalnych? Podkreślenia wymaga, że realizacja zaleceń zawartych
w orzeczeniach w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych odbywa się nie tylko w szkole, ale i w internacie. Czy fakt ten
został uwzględniony w przyjętych uregulowaniach ustawy okołobudżetowej?

3. Czy ww. środki będą trafiały na potrzeby konkretnego dziecka w konkretnej
szkole (i ew. internacie), czy też jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła
je w dowolny sposób przekazać na zadania związane z organizacją nauki dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. w całości wydatkować



je na potrzeby uczniów w szkołach ogólnodostępnych, a pominąć wychowanków

młodzieżowego ośrodka wychowawczego).

Szczegółowe wyjaśnienie wątpliwości prawnych i interpretacyjnych pozwoli

na rozwianie społecznych niepokojów związanych z sytuacją dzieci ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnością.

Na problem nieprzekazywania szkołom środków finansowych, przeznaczonych na ten

cel w subwencji oświatowej, wskazywałem w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej.

Jego rozwiązaniem miało być wprowadzenie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
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