
 

Od: Bogdan Stępień 

 ********************* 

 ********************* 

 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Katarzyna Hall 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 09 maja 2011r. 

TEMAT: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Szanowna Pani Ministr! 

Art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że: „Kwotę 

przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie 

mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych 

wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.”. 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej 

ustalonej w ustawie budżetowej musi spełniać ten zapis. Z treści tego zapisu wynika, że kwota 

tej subwencji może być tak niższa jak i wyższa od kwoty subwencji w roku bazowym. Dla 

każdego roku budżetowego istnieje jednak minimalna wartość części oświatowej subwencji 

ogólnej. Ustalona w ustawie budżetowej kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie może 

być niższa od wartości minimalnej wynikającej z w/w artykułu. 

Od wielu lat zajmuję się tematyką z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej oraz 

optymalizacji wydatków na oświatę ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z 

wstępnej mojej analizy wynika, że po raz pierwszy od 2005r. (roku, od którego obowiązuje 

obecny algorytm podziału „subwencji oświatowej”) ustalona w ustawie budżetowej kwota części 

oświatowej subwencji ogólnej na 2011r. nie spełnia zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst.  

Ponieważ Minister Edukacji Narodowej jest dysponentem niezbędnych danych do 

sprawdzenia warunku spełnienia zapisów art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst przez ustawę 

budżetową, działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej wnioskuję o przesłanie mi na adres email: bogdan@iar.pl: 

1. kopii dokumentów związanych z ustalaniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 

na rok budżetowy 2011 oraz obejmujących ocenę (inaczej dowód) spełniania przez nią 

zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst, 

2. szczegółowego opisu metody matematycznej wynikającej z zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o 

dochodach jst i stosowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy ustalaniu 

minimalnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

Z poważaniem 

/-/ 

Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

1. Posłowie i senatorowie - Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. 


