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Departament Finansów                                                     Warszawa,   31 maja 2011 r. 
Samorządu Terytorialnego 
ST5/4834/29a/KFI/2011/BOC-2396 

 
Pan  
Bogdan Stępień 

 

 

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 19 maja br. do Ministerstwa Finansów  

o udostępnienie ( w trybie przepisów art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej) informacji  i  odpowiednich dokumentów odnoszących się do 

naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., rozszerzając informację 

przekazaną przy piśmie z dnia 18 maja Nr ST5/4834/29/KFI/2011/BOC-2396, Departament 

Finansów Samorządu Terytorialnego uprzejmie informuje, co następuje:  

Ad.1 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niŜ przyjęta w ustawie budŜetowej w roku 

bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zdań 

oświatowych.  

Planowana na rok 2011 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została 

ustalona biorąc pod uwagę: skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich w 2011 r. 

o 7% od września 2011 r., skutki przechodzące z tytułu podwyŜek dla nauczycieli 

wdroŜonych w 2010 r., wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części 

ustnej egzaminu maturalnego w 2011 r., zmniejszenia o środki z tytułu wygaszania 

działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego 

w Koszalinie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.  

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 w wysokości 36.924.829 tys. zł 

została więc ustalona zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Nie były sporządzane dokumenty (informacje) – w rozumieniu ustawy o dostępie do 

informacji publicznej - obejmujące ocenę (dowód), Ŝe subwencja spełnia wymogi art. 28 ust. 

1 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.  
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Ad.2 

Nie istnieje dokument zawierający „metodę matematyczną”, do wyliczenia „minimalnej 

kwoty” części oświatowej subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Zasadę ustalania minimalnej kwoty części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok budŜetowy określa w cytowanym art. 28 ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Ad. a i b 

Informacja publiczna dotyczy faktów, do jej zakresu nie naleŜy natomiast dokonywanie 

wykładni prawa czy wyjaśnianie treści aktów. Zatem Ŝądana przez Pana informacja nie naleŜy 

do zakresu informacji publicznej.  

Pytanie końcowe 

śądana informacja nie naleŜy do zakresu informacji publicznej. Informacja publiczna dotyczy  

sfery faktów, a nie ocen. 

Przedstawiając powyŜsze, Ministerstwo Finasnów uprzejmie informuje, iŜ 

dokumentem Ministra Finansów dotyczącym kształtowania części oświatowej subwencji 

ogólnej jest projekt ustawy budŜetowej na rok 2011. Projekt ten zamieszczono w BIP 

Ministerstwa Finansów w zakładce Projekty aktów prawnych/Finanse publiczne/Projekt 

ustawy budŜetowej na rok 2011 oraz jak wskazano w odpowiedzi z dnia 18 maja br. na 

stronie internetowej Sejmu (www.sejm.gov.pl ) w zakładce Prace Sejmu, proces 

legislacyjny – wyszukiwanie.  Ustawa budŜetowa na rok 2011 została zamieszczona w 

Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 29, poz. 150.  

  

 Naczelnik Wydziału Oświaty 

 Krystyna Filipowicz 
 


