Od: Bogdan Stępień
***************
***************
email: ***************
Do: Prezes
Pani Lucyna Hanus
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5
50-069 Wrocław
Dnia 25 lipca 2013 r.
TEMAT: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Szanowna Pani Prezes,
W piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zamieszczonym na stronie
http://glucholazyonline.com.pl/wiadomosci/2431-rio-w-sprawie-dotacji-dla-szkol czytamy: „[...]
regionalne izby obrachunkowe prowadzą obecnie kontrolę koordynowaną w skali kraju […]
w obszarze udzielania dotacji w oświacie. […]”.
I. Skoro regionalne izby obrachunkowe „prowadzą obecnie kontrolę koordynowaną w skali
kraju […] w obszarze udzielania dotacji w oświacie”, więc izby te - w tym Izba we
Wrocławiu doskonale zapewne znają przepisy o dotowaniu oświaty. A skoro znają te
przepisy, to wnioskuję - dla przykładu, o przedstawienie mi następujących informacji
publicznych:
1. kwoty przewidzianej na jednego „ucznia” szkoły danego typu i rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
2. kwoty przewidzianej na jednego „ucznia” szkoły publicznej danego typu i rodzaju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dla tego samego „typu i rodzaju”
szkoły, co Szkoła Podstawowa w Zastrużu (Gmina Żarów) oraz tego samego „typu i rodzaju”
szkoły, co Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.
II. Czy wg Izby ww. szkoły - w sensie zapisu art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, są tego
samego „typu i rodzaju” czy też różnego?
III. Ponieważ izby - w tym kierowana przez Panią, „prowadzą obecnie kontrolę koordynowaną
[…] w obszarze udzielania dotacji w oświacie”, więc muszą znać/mieć wypracowaną
metodologię ustalania ww. kwot dla poszczególnych „typów i rodzajów” szkół – bo MEN
tych kwot dotychczas nie przedstawiał, zatem proszę również o jej przedstawienie.
Podstawa prawna wniosku art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
Wnioskowane informacje proszę przesłać zwrotnie na adres bogdan@iar.pl.
Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
Do wiadomości:
- Ministerstwo Edukacji Narodowej.

