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Odpowiadając na Pani interpelację z 27 czerwca 2011 r. pragnę na wstępie
poinformować, iż ustalona w uchwale Nr IX/88/07 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie odpłatności za przedszkola miejskie opłata
za pobyt dziecka w przedszkolu jest częścią zwrotu kosztów obejmujących świadczenia
wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Do czasu zmiany
zasad funkcjonowania przedszkoli miejskich jako zakładów budżetowych z ww. opłat były
pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli, którzy zapewniali
realizację świadczeń poza podstawę programową.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zakłady budżetowe mogły funkcjonować
tylko do 31 grudnia 2010 r. Od 1 stycznia 2011 r. przedszkola miejskie funkcjonują jako
jednostki budżetowe, które pokrywają wydatki związane z ich funkcjonowaniem w ramach
planów jednostkowych i środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach.
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/498/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na
podstawie ustawy o systemie oświaty, jednym ze źródeł dochodów gromadzonych na tym
rachunku są między innymi opłaty za świadczenia przedszkolne. Jednocześnie na podstawie
§ 3 ust. 2 powyższej uchwały, dochody gromadzone na wydzielonym rachunku nie mogą być
przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, w tym na wydatki związane
z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli, którzy zapewniają realizację świadczeń poza
podstawę programową. Całość tych wynagrodzeń finansowana jest z budżetu Miasta,
a niezbędne środki zabezpieczono pomniejszając środki na działalność bieżącą szkół
podstawowych.
W celu zapewnienia braku zróżnicowania uprawnień pracowniczych nauczycieli na
takich samych stanowiskach - nauczycielom oddziałów przedszkolnych „0” w przedszkolach
i szkołach podstawowych przysługiwały różne wymiary urlopów wypoczynkowych,
przyporządkowano oddziały, w których realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne a funkcjonujące w szkołach –przedszkolom. Włączenie tych oddziałów
z jednoczesnym przeniesieniem nauczycieli spowodowało, iż tak jak nauczyciele przedszkoli
nie są zobowiązani do realizacji dodatkowych dwóch godzin tygodniowo wynikających
z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy Karta Nauczyciela. Za przygotowanie, utrzymanie
pomieszczeń, w których funkcjonują przyporządkowane oddziały, na podstawie stosownych
porozumień, szkoły pobierają opłaty. Wysokość tych opłat
jest częścią kwot na
wynagrodzenia dla zatrudnionych dodatkowo nauczycieli i nie pomniejsza środków na zakup
pomocy dydaktycznych przez przedszkola.

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard Szczeciński
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli zatrudnionych
w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty
bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. Ponieważ nauczyciele prowadzący zajęcia
w tzw. „0” są nauczycielami przedszkoli odpisu podstawowego dokonują przedszkola.
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