WNIOSEK Nr 1/2015 wspólnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Finansów
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
Do: Minister Finansów
Pan Mateusz SZCZUREK
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Dnia 30 czerwca 2015 r.
TEMAT: Wniosek Nr 1/2015 (ws. art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z realizacją ustawy budżetowej - z dnia 5 grudnia 2014 r., Dz. U. 2014 r. poz. 1877)
wspólnie do Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów
Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,
Na przedstawiony - dnia 23 lutego 2015 r. - wniosek Dyrektorowi Centrum Informatycznego
Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej a dostępny pod adresem internetowym
http://iar.pl/aktualnosci/2015-02-23_Wniosek_do_CIE_MEN.pdf, otrzymałem 3 marca 2015 r.
odpowiedź z MEN - dostępną pod adresem internetowym http://www.iar.pl/aktualnosci/201503-03_odp_men.pdf.
Z treści pisma MEN wynika, że jeżeli dziecko (np. w wieku szkoły podstawowej lub
gimnazjum) realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, np. w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym (ORW), to środki przewidziane w wadze P7, (lub P42), o której mowa w rozporządzeniu
MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2015, otrzymuje ORW. ORW to zadanie powiatu.
Jednocześnie takie dziecko musi być przypisane do którejś ze szkół danej gminy. Gmina taka, na
takie dziecko otrzymuje środki w subwencji oświatowej w tzw. statystycznej liczbie uczniów
oraz ewentualnie innych wagach, jak np. wadze P1, o której mowa w ww. rozporządzeniu.
Dla uproszczenie dalszych rozważań - załóżmy, że w danej gminie jest tylko jedno dziecko,
które wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (o których mowa w art. 32
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - z dnia 5 grudnia
2014 r., Dz. U. 2014 r. poz. 1877) a obowiązek szkolny realizuje ono poza szkołą, np. w ORW
prowadzonym przez powiat tej gminy. Pomińmy sam problem ustalania kwoty subwencji
oświatowej przewidzianej na to dziecko dla tej gminy i załóżmy, że kwota ta wynosi tyle, co
standard finansowy na 2015 r. (czyli 5 258,68 zł). Dodatkowo załóżmy, że samorząd przewidział
w swoim budżecie środki na to dziecko w ww. kwocie.
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WNIOSEK Nr 1/2015 wspólnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Finansów
A teraz pytania:
1. Jak samorząd (podległa mu szkoła) - zgodnie z przepisem art. 32 ww. ustawy - ma
wydać/przeznaczyć te środki na to dziecko, skoro nie chodzi ono na żadne zajęcia do
żadnej ze szkół podległych samorządowi – gminie?
2. Jak zastosować ww. przepis prawa w omawianym przypadku?
3. Co samorząd (jego szkoła) ma zrobić, aby wydać środki w wysokości, o której mowa
w ww. przepisie?
4. Na co te środki ten samorząd (jego szkoła) mają wydać?
Ponieważ problem jest poważny, więc zwracam się z prośbą o niezwłocznie/pilne
udzielenie mi odpowiedzi na ww. pytania oraz przesłanie ich na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
1. Regionalne izby obrachunkowe,
2. Samorządy.
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