
 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
 

 

Warszawa,  09 lutego 2018 r. 
DE-WB.3513.2.2.2018.AWŁ 
 
 
 
 
Pani 

dr hab. Teresa Czerwińska 

Minister Finansów 

 

Szanowna Pani Minister, 
 

 

w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 52 - Zwiększenie dostępności 

wychowania przedszkolnego, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018, 

zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 1.361.000.000 zł. 

 

Obecnie zachodzi konieczność uruchomienia środków w wysokości 

1.353.802.490 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2018 r. 

 

Przedstawiając powyższe oraz na podstawie: 

 

 art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  oraz z 2018 r. poz. 62), 

 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r.  

w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 
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celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425), 

 wniosków dysponentów głównych,  

  

zwracam się z prośbą o dokonanie następujących zmian w budżecie państwa 

na rok 2018: 

     w zł 

Słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwa tysiące czterysta 
dziewięćdziesiąt złotych. 

 

Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu zwiększenie dostępu 

do edukacji przedszkolnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia 

obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich 

dzieci w wychowaniu przedszkolnym, poprzez przekazanie 

z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, dotacji celowej na 

dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 

 

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego udzielana jest przez 

wojewodów, a minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje 

podziału środków budżetu państwa, przeznaczonych na dotacje dla 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i informuje o dokonanym 

podziale danego wojewodę. 

Dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania 

przedszkolnego, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć 

wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. 

 

Część Dział Rozdział §§ 
Poz. rez. 
celowej 

Zmniejszenie Zwiększenie 

1 2 3 4 5 6 7 

83 758 75818 2200 52 1.353.802.490  

85/**      1.353.802.490 

Razem 1.353.802.490 1.353.802.490 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 

2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 

celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, dotyczy 

wydatków bieżących, na których poniesienie jednostka samorządu 

terytorialnego nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, 

w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

W 2018 r. wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego 

stanowi iloczyn kwoty rocznej (w roku 2018 – 1370 zł) oraz liczby uczniów  

w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania 

przedszkolnego: 

a) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego,  

oraz 

b)  dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem 

rejestrującym 

– ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu 

na dzień 30 września 2017 roku, pomniejszonej w przypadku gmin, o liczbę 

dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego. 

 

Przedstawiając powyższe, w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań 

z zakresu wychowania przedszkolnego, zwracam się do Pani Minister 

o pozytywne odniesienie się do mojego wniosku. 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 
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W załączeniu: 

 Zał. nr 1 – Wysokość środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie 

jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na 2018 

rok na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w podziale 

na poszczególne województwa, 

 Zał. nr 2 – Liczba wychowanków (w tym liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca 

korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 30 ust. 10 ustawy – 

Prawo oświatowe) oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2018 rok 

w podziale na jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

Do wiadomości: 

Wojewodowie, 

 

z uprzejmą prośbą o wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Ministra Finansów. 

 


