WNIOSEK do MEN – dotyczy skutków zmiany wartości wskaźnika Wr
Od: Bogdan Stępień
***************
***************
***************
Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
Dnia 16 października 2014 r.
TEMAT: Wniosek o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej – dot. skutków zmiany wartości wskaźnika Wr
Szanowna Pani Minister,
Z treści przedstawionego publicznie projektu z dnia 9 października 2014 r. rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 wynika, że stabilna od lat wartość
wskaźnika Wr (wynosząca 0,2 - której kiedyś wartość została wzięta z kapelusza) ma wzrosnąć
do 0,25 na rok 2015. Z uzasadnienia do ww. projektu wynika, że MEN będzie go systematycznie
podnosiło i można przypuszczać, że jego wartość docelowa to 0,35, czyli ma wzrosnąć o 75%.
W uzasadnieniu tym czytamy również, że proces podwyższania wartości tego wskaźnika ma być
rozłożony na lata aby rozłożyć w czasie skutki tej zmiany. W swym uzasadnieniu MEN nie
przedstawia jednak tych skutków.
W związku z powyższym i 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. skutków – przedstawienie ich obszernie/wyczerpująco i rzetelnie - jakie przyniesie zmiana
wartości wskaźnika Wr z 0,2 w latach minionych do 0,25 na rok 2015 zgodnie z projektem
z dnia 9 października 2014 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2015,
2. dalszych planów zmiany ww. wskaźnika w następnych latach i docelowej jego wartości,
3. na czym ma polegać rozłożenie w czasie skutków wzrostu wskaźnika Wr?
4. kogo te skutki mają dotyczyć?
5. czy MEN zamierza zrekompensować samorządom skutki zmiany wartości tego wskaźnika?
6. czy wg MEN wzrost wskaźnika Wr bez odpowiedniej rekompensaty dla samorządów nie
naruszy zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst?
Wnioskowane informacje proszę przesłać na adres: bogdan@iar.pl .

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
autor: Bogdan Stępień
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