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W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Przedszkola
„Tęczowa Kraina” w Kaliszu , uprzejmie informuję:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz.
1148), założenie szkoły lub placówki publicznej, w tym przedszkola, przez osobę prawną inną
niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  lub  osobę fizyczną  wymaga zezwolenia właściwego
organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek
publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora  oświaty.  O  opinię  kuratora  oświaty  występuje  organ  jednostki  samorządu
terytorialnego właściwej do udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane w drodze decyzji
administracyjnej. Szczegółowe zasady i  warunki udzielania i  cofania zezwolenia na założenie
przez  osobę prawną  lub  osobę fizyczną szkoły  lub  placówki  publicznej  określone  zostały  w
Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1625).

Odpowiadając na pytanie Pani Radnej, Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” nie
zostało  przekształcone w przedszkole  publiczne,  bo prawo nie  przewiduje takiej  możliwości.
Organ  prowadzący  to  przedszkole  „Tęczowe  Marzenie”  Spółka  z  o.o.  złożyła
w odpowiednim trybie  wniosek  o  zgodę  na  prowadzenie  przedszkola  publicznego.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,  Prezydent Miasta  Kalisza
wydał w dniu 3 czerwca br. decyzję administracyjną nr WE.4422.2.2019, udzielającą zezwolenie
na  prowadzenie  przedszkola  publicznego.  Natomiast  Niepubliczne  Przedszkole  „Tęczowa
Kraina” zostało z dniem 31.08.2019 wykreślone z ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej  przez  Miasto  Kalisz.  Wydając  zgodę,  Prezydent  Miasta  wziął  pod  uwagę
możliwość pozyskania nowych miejsc w przedszkolu publicznym w lokalizacji w której takiego
przedszkola  nie  ma.  Obecnie  obowiązujące  przepisy  oświatowej  zobowiązują  samorząd  do
posiadania  odpowiedniej  ilości  miejsc  w  przedszkolach  dla  dzieci  od  lat  3-6.  Dodatkowym
argumentem  za  udzieleniem  zgody  jest  fakt,  że  przedszkole  to  prowadzone  jest  w  majątku
będącym  własnością  Miasta  Kalisza.  Inne  organy  prowadzące  przedszkola
w majątku będącym własnością  Miasta  Kalisza  nie  zwróciły  się  z  wnioskiem  o  zgodę  na
prowadzenie  przedszkola  publicznego.  Jeżeli  chodzi  o  sprawy  finansowe,  to  w  związku
z wyrażeniem  zgody   na  prowadzenie  przedszkola  publicznego,  Spółka  z  o.o.  „Tęczowe
Marzenie” nie otrzymała żadnego dodatkowego wsparcia finansowego. Zgodnie z 7-letnią 
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umową użyczenia zawartą w dniu 7 sierpnia 2017 roku, wszelkie koszty utrzymania bieżącego
ponosi  biorący  w  użyczenie.  Natomiast  na  mocy  przepisów  Ustawy  o  finansowaniu  zadań
oświatowych  przedszkole  publiczne  prowadzone  przez  osobę  prawną  inną  niż  jednostka
samorządu  terytorialnego  lub  osobę  fizyczną  otrzymuje  na  każdego  ucznia  100%  tzw.
podstawowej  kwoty  dotacji  dla  przedszkoli,  obliczanej  jako  iloraz  sumy  kwoty  wydatków
bieżących  zaplanowanych  na  rok  budżetowy  na  prowadzenie  przez  Miasto  przedszkoli
samorządowych i  statystycznej  liczby uczniów w tych przedszkolach.  Natomiast  przedszkola
niepubliczne otrzymują 75% podstawowej kwoty dotacji.

Podsumowując,  Miasto  Kalisz  jest  zainteresowane  powiększaniem  ilości  miejsc
w przedszkolach  publicznych,  ale  procedura  wydania  zezwolenia  na  prowadzenie  takiego
przedszkola  odbywa  się  na  wniosek  zainteresowanego  podmiotu.  Każdy  wniosek  będzie
rozpatrywany  indywidualnie,  biorąc  pod  uwagę  położenie  przedszkola,  oraz  ilość  miejsc  do
pozyskania. Z pewnością priorytetowo będą rozpatrywane wnioski podmiotów, które prowadzą
działalność w majątku będącym własnością Miasta.  

W sprawie ewentualnych dodatkowych informacji, które trudno opisać w odpowiedzi na
interpelację ze względu na ich szczegółowość, odsyłam Panią Radną do Wydziału Edukacji.




