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W odpowiedzi na Pana wniosek z 2 listopada 2018 r. sygn. BS.52.2018 w sprawie udostępnienia
informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) uprzejmie informuję, co następuje.
Ad 1. Minister Finansów uczestniczył w procesie opiniowania projektu rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, oraz
zgodnie z przepisem art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji
jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części
oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.
Stanowisko Ministra Finansów zostało omówione w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do
projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zwolnionego z Komisji Prawniczej,
dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, w zakładce „Rządowy proces
legislacyjny”. W OSR do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wskazano, że
„wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
państwa, bowiem dzieli ono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego, której wysokość określana jest corocznie w ustawie budżetowej”.
Ad 2. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku
bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań
oświatowych. Kwota tej części subwencji zawarta w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.
została zaplanowana zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Informacje dotyczące ustalania wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2018 zawarte są w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. W dniu 28
września 2017 r. Prezes Rady Ministrów przekazał projekt ustawy budżetowej na rok 2018 do
Sejmu RP. Wymieniony projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronach internetowych
Sejmu RP.
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Ad 3. Zadania i kompetencje Ministra Finansów dotyczące wykonywania ustawy budżetowej
określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Zdzisława Wasążnik, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu
Terytorialnego.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 16 listopada 2018 r.
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