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Od: Bogdan Stępień 

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

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

 

Do: Kluby Parlamentarne 

 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Dnia 16 grudnia 2011 r. 

TEMAT: Zaproszenie na konferencję na temat subwencji oświatowej na rok 2012    

 

Szanowna Pani Przewodnicząca! 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

Dnia 20 grudnia 2011 r. poprowadzę w Warszawie konferencję na temat problemu 

niespełnienia przez kwotę subwencji oświatowej na roku 2012, zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego lub inaczej o zaniżeniu kwoty subwencji 

oświatowej na rok 2012 o ponad miliard złotych. Pokaże również, że kwota subwencji 

oświatowej na rok 2011 została zaniżona o 129 mln zł. Krok po kroku wyjaśnię, jak należy 

rozumieć zapis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst i przedstawię bardzo prosty sposób na 

sprawdzenie czy kwota subwencji oświatowej spełnia zapis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. 

W związku z powyższym, przedstawiam zaproszenie dla każdego klubu parlamentarnego. 

Każdy klub może (i gorąco do tego zachęcam) oddelegować swojego przedstawiciela na tą 

konferencję. Przedstawiciel ten powinien być z jednej z trzech komisji: Komisji Finansów 

Publicznych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży lub Komisji Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej, oraz powinien być z wykształcenia ekonomistą lub po naukach ścisłych lub 

być inżynierem a inaczej powiedziawszy powinien znać się na „rachunkach”. 

Data i miejsce konferencji: 

Data:  20 grudnia 2011 r.  

Miejsce:  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Koszykowa 79 

Czas:  10
00

÷
 
12

00 

Organizator: Instytut Analiz Regionalnych (www.iar.pl) 

Kluby parlamentarne mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na konferencję do dnia 19 

grudnia 2011 r. do godz. 12
00

. 

Oprócz przedstawicieli samorządów oraz klubów parlamentarnych, na konferencję 

zaproszeni zostaną również: po jednym przedstawicielu Ministerstwa Finansów oraz 

Ministerstwa Edukacji Narodowe. 

Więcej o konferencji: 

http://iar.pl/aktualnosci/2011-12-06_I_list_do_jst_ws_subwencji_oswiatowej_na_2012.html 
http://iar.pl/aktualnosci/2011-12-12_Konferencja_na_temat_zanizenia_subwencji_oswiatowej_na_2012.html  

Zgłoszenia na konferencję z podaniem nazwiska, imienia oraz nazwy klubu 

przesyłać na adres email: iar@iar.pl lub faksem na nr (41) 241 2363. 

 

Z poważaniem 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

tel.:15 868 6161 lub 505 797 698 

PILNE 


