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 Od: Bogdan Stępień 

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

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

 email: bogdan(at)iar.pl 

Do: Minister Edukacji Narodowej 

Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 

Dnia 17 lutego 2014 r. 

TEMAT:  Wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji 

publicznej – dot. problemu podziału subwencji oświatowej w roku 2014 

 

Szanowna Pani Minister, 

Tak w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, jak i w uzasadnieniu do ostatecznie wyda-

nego rozporządzenia ws. podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014 czytamy: 

„[…] Szacuje się, że zaproponowana zmiana zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego 

Di może dotyczyć jedynie kilku jednostek samorządu terytorialnego (JST). Obejmie ona te jedno-

stki samorządu terytorialnego, dla których wskaźnik korygujący Di wyliczony wg. dotychczaso-

wych zasad ukształtowałby się na poziomie niższym niż 0,87. Wówczas wartość wskaźnika 

korygującego Di dla tych jednostek samorządu terytorialnego osiągnie wartość równa 0,87, tj. o 

ok. 5% niższa od minimalnej wartości tego wskaźnika w 2013 r.” 

W związku z powyższym oraz działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 

ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi następujących 

informacji: 

1. Dla których JST wartość wskaźnika Di na rok 2014 „wyliczonego wg. dotychczasowych 

zasad ukształtowałby się na poziomie niższym niż 0.87”? 

2. Dla których JST wartość wskaźnika Di na rok 2014 została ustalona na poziomie 0.87? 

3. Ile wynoszą wskaźniki Wsi, Wki, Wmi i Wdi, o których mowa w załączniku do ww. 

rozporządzenia, dla JST na rok 2014, o których mowa w pkt. 1 i 2? 

4. Ile wyniosły wskaźniki, o których mowa w pkt. 3, dla JST, o których mowa w pkt. 1 i 2, na 

rok 2013? 

5. Ile wynoszą na rok 2014 wielkości: Wsk, Wkk, Wmk i Wdk, oraz Pks, Pkk, Pkm, Pkd  i A, o 

których mowa w załączniku do ww. rozporządzenia? 

Wnioskowane informacje proszę przesłać zwrotnie na adres: bogdan(at)iar.pl. 

 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 


