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TEMAT:  PILNY wniosek o sprawdzenie poprawności naliczenia przez CIE MEN subwencji 

oświatowej na uczniów z zadaniami specjalnymi. 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Kilka samorządów przedstawiło mi w ub. piątek metryczki subwencji oświatowej na 2015 r. 

wraz z dokumentem przedstawianym im z metryczką, a zatytułowanym „Kalkulacja kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015” - nazywany dalej 

dokumentem. 

Z analizy ww. dokumentów przypuszczam, że mogą występować w nich błędy. Jako 

przykład weźmy Gminę Goleniów z woj. zachodniopomorskiego (kod TERYT 320402).  W ww. 

dokumencie dla tej gminy w jego pierwszym wierszu, czyli Ucz. statys. szkół publ./npubl. dla 

dzieci i młodzieży, liczba uczniów została ustalona w wysokości 66,564. Prawdopodobnie do 

liczby tej zostały bezpodstawnie włączone dzieci z wagami P42 z oddziałów przedszkolnych 

w Szkole Podstawowej w *********** i **********. 

W związku z powyższym (podejrzeniem błędu) oraz gorącym tematem, jakim jest art. 32 

tzw. ustawy okołobudżetowej w powiązaniu z nowymi rozdziałami 80149 i 80150, proszę 

o pilne/niezwłoczne sprawdzenie czy w omawianym przypadku, wielkość ta została ustalona 

poprawnie. Jeżeli ta liczba została ustalona poprawnie, to proszę o przedstawienie metodologii 

jej ustalania. Jeżeli jest jednak błąd, to co CIE ma zamiar z tym zrobić? Jeżeli byłby błąd w ww. 

dokumencie dla Gminy Goleniów, to prawdopodobnie występuje on w wielu innych gminach. 

Wnioskowane wyjaśnienia proszę przesłać plinie/niezwłocznie na adres:   

bogdan@iar.pl oraz edukacja@goleniow.pl. 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

 

Do wiadomości: 

1. Minister Edukacji Narodowej - sekretariat.j.kluzik-rostkowska@men.gov.pl,  

2. Urząd Miasta i Gminy - Goleniów - edukacja@goleniow.pl. 


