
   

Od: Bogdan Stępień 
*************** 
*************** 
email: bogdan@iar.pl 

Do: Prezes  
Pan Tadeusz Dobek 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 
ul. Świętej Trójcy 35 
85-224 Bydgoszcz 

Dnia 09 sierpnia 2013 r. 

TEMAT: Ponowienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej 
 

Szanowny Panie Prezesie, 

Dziękuję za odpowiedź (syg. RIO/NRs-4318-12/2013) na mój wniosek z dnia 25 lipca 2013 r.  

Na wstępie tego pisma pragę zapytać Pana: 

a) Czy wartość standardu finansowego A, o którym mowa w rozporządzeniu ministra ds. 
oświaty w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej jest informacją 
publiczną, o którą można wnioskować na podstawie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej?  

b) Czy wartości wskaźników struktury kadry nauczycielskiej w kraju (Wsi, Wki, Wmi i Wdi,), 
o których mowa w rozporządzeniu ministra ds. oświaty w sprawie podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej są informacją publiczną, o którą można wnioskować na 
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej?  

Jeżeli wyżej wymienione dane są informacjami publicznymi, o które można wnioskować na 
podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, to muszą nimi być również wnioskowane 
dane w poprzednim moim wniosku.  Czy ma Pan jakiekolwiek wątpliwości? Art. 6 ust 1. ustawy 
o dostępie do informacji publicznej stanowi, że „Udostępnieniu podlega informacja publiczna, 

w szczególności o:” a pkt 4 tego ustępu mówi o ”danych publicznych, w tym:”. W podpunktach 
pkt 4 ww. ust. nigdzie explicite nie mam mowy o danych przedstawionych w powyższych 
punktach: a) i b). Skoro nie ma mowy explicite o tych danych w ww. przepisach, to czy to 
oznacza, że nie są one informacją publiczną, o którą można wnioskować na podstawie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej? 

Nie wyobrażam tego sobie, aby Izba - jako organ kontrolujący przestrzeganie prawa przez 
samorządy - udając się na koordynowaną kontrolę do Gminy Nowe nie wiedziała, ile wynoszą 
kwoty przewidziane na „ucznia”, o których mowa w moim poprzednim wniosku. W związku z 
tym ponawiam swój wniosek o udostępnienie mi informacji publicznych przedstawionych 
w poprzednim wniosku. Podstawa prawna wniosku art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej.   

Wnioskowane informacje proszę niezwłocznie przesłać zwrotnie na adres bogdan@iar.pl. 
 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 
Do wiadomości: 

- Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN. 
 


