WNIOSEK do Ministra Finansów o przedstawienie opinii
Od: Bogdan Stępień
**************
**************
email: bogdan[at]iar.pl
Do: Minister Finansów
Pan Paweł SZAŁAMACHA
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Dnia 18 lutego 2016 r.

Sygn. BS.w.11.2016
TEMAT: Wniosek do Ministra Finansów o przedstawienie opinii
Szanowny Panie Ministrze,

Działając w interesie publicznym zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przedstawienie
mi opinii Ministerstwa Finansów a dotyczącej oceny prawidłowości wykonania przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego (MWŚ) przepisu art. 32 ustawy - z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2014 r. poz.
1877).
Proszę również o przedstawienie w tej opinii analizę przyczyn nieprawidłowego wykonania
ww. przepisu przez MWŚ, jeżeli wg MF takie nieprawidłowości wystąpiły. Dokumentację
dotycząca omawianego problemu stanowią poniższe załączniki.
Przy okazji pragnę poinformować, że jesienią ub. roku MWŚ był informowany o tym, że
kierowane przez niego Zasoby Kapitału Ludzkiego nieprawidłowo rozumieją ww. przepis.
Zasadnicza/pierwotna nieprawidłowość w wykonaniu ww. przepisu przez ww. Urząd, to
porównywanie kwoty subwencji wynikającej z podziału subwencji oświatowej na niewielką
część uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej w Czarnieckiej Górze z wydatkami na
wszystkich jej uczniów. Porównywanie tych dwóch wielkości dla potrzeby oceny spełnienia
przepisu art. 32 ww. ustawy pozbawione jest elementarnej logiki.
Wnioskowaną opinię proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.
Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
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