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TEMAT: Wniosek o zbadanie zgodności wykonania przez Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego art. 32 ustawy Dz.U 2014 r. poz. 1877, z ustawą o dyscyplinie finansów publicznych 

 

Szanowna Pani Rzecznik, 

 

Działając w interesie publicznym zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o zbadanie, czy 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego (MWŚ) prawidłowo wykonał przepis art. 32 ustawy 

- z dnia 5 grudnia 2014 r. - o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budże-

towej (Dz.U. 2014 r. poz. 1877) i czy w konsekwencji nie została naruszona ustawa o odpo-

wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Jeżeli wg Pani wystąpiły jakieś nieprawidłowość przy wykonaniu ww. przepisu przez MWŚ, 

proszę również o przeprowadzenie i przedstawienie analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. 

Dokumentację dotycząca omawianego problemu stanowią poniższe załączniki. 

Przy okazji pragnę poinformować, że jesienią ub. roku MWŚ był informowany o tym, że 

kierowane przez niego Zasoby Kapitału Ludzkiego nieprawidłowo rozumieją ww. przepis. 

Zasadnicza/pierwotna nieprawidłowość w wykonaniu ww. przepisu przez ww. Urząd, to 

porównywanie kwoty subwencji wynikającej z podziału subwencji oświatowej na niewielką 
część uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej w Czarnieckiej Górze z wydatkami na 

wszystkich jej uczniów. Porównywanie tych dwóch wielkości dla potrzeby oceny spełnienia 

przepisu art. 32 ww. ustawy pozbawione jest elementarnej logiki – więcej >> www.iar.pl. 

Wyniki przeprowadzonych badań proszę przesłać na adres: bogdan[at]iar.pl. 

 

 Z poważaniem, 

  /-/ 

 dr Bogdan Stępień 
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- Wniosek do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - 2016-02-05_Wniosek_do_MWS.pdf, 
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- Załącznik 1 do odpowiedzi UMWŚ - Zal-01-ZSSpSCR_IV_2015.pdf, 
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- Metryczka subwencji oświatowej dla UMWŚ – 26-metryczka.pdf, 
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