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W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 3 czerwca br. do Ministerstwa 

Finansów, w trybie przepisów art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej, o udostępnienie kopii opinii wraz ze szczegółową kalkulacją „spełniania ustalonej 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok budŜetowy 2011 zapisu art. 28 ust. 1 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”, Ministerstwo Finansów uprzejmie 

informuje, Ŝe w pismach z dnia 18 i 31 maja 2011 r. (nr ST5/4834/29/KFI/2011/BOC-2396: i 

nr ST5/4834/29a/KFI/2011/BOC-2396) zostały przedstawione informacje o sposobie 

wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej i jej wysokości na rok 2011. 

Ministerstwo Finansów informuje, Ŝe nie sporządzało opinii potwierdzających 

wypełnienie przepisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przekazuje: 

- kopię pisma Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z 

dnia 3 października 2010 r., nr STR-1621-27-2010, skierowanego do Ministra 

Finansów w sprawie przekazania materiałów objaśniających do części 82 – Subwencje 

ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,  

- kopię pisma Ministra Finansów z dnia 8 października 2010 r., 

nr ST5/0602/9/TLE/2010/13416, stanowiącego odpowiedź na ww. pismo Sejmowej 

Komisji, zawierającego wyjaśnienia w zakresie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego na rok 2011, w tym części oświatowej subwencji ogólnej, 

- opinię Biura Analiz Sejmowych z dnia 14 października 2010 r. dot. projektu budŜetu 

państwa na 2011 r. w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Ponadto w związku z wnioskiem o przeprowadzenie kalkulacji części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2011 i jej przedstawienie Wnioskodawcy, Ministerstwo Finansów 

pragnie zauwaŜyć, Ŝe informacja publiczna odnosi się jedynie do faktów lub stanu 

określonych zjawisk. Postępowanie zainicjowane wnioskiem o udostępnienie informacji 

publicznej nie moŜe wszczynać odrębnego postępowania, którego wynikiem będzie dopiero 

wytworzenie wnioskowanej informacji. W niniejszej sprawie konieczne byłoby wytworzenie 



informacji poprzez przeprowadzenie odrębnego postępowania w celu sporządzenia opinii 

spełnienia przez ustaloną w ustawie budŜetowej na rok 2011 część oświatową subwencji 

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

samorządu terytorialnego. 

W związku z powyŜszym brak jest moŜliwości udostępnienia informacji publicznej 

wnioskowanej w piśmie z dnia 3 czerwca 2011 r. ze względu na jej nieistnienie. 
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