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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 13 grudnia 201'9 r., nt 57/2019 w sprawie
poclziału części oświatowej subwencji ogólnej na2O2O r. upľzejmie informuję, co następuje:

odpowiadając na pieľwszą część Pana zapytania dot. poťwierdzenia czy prawdą jest,
że największy udział w przyszłorocznym wzľoście subwencji będą miały powiaý i miasta
na praĺ^/ach powiafu uprzejmie irrformuję, że powołane ptzez Pana rozporząđzelie Ministľa
Edukacji Narodowej z dnia L2 grudnia 2079 r. ĺu sprmtlie sposobu podziatĺl części ośluiatoluej
subĺuencji ogólnej dln jednostek snmorządu terytorialneyo u| roktt 2020 nie wyjaśnia tej kwestii.

z infoľmacji opublikowanej na sťronie internetowej Ministeľstwa Edukacji
Narodowej (https: / / lvww'.gov.Pll ĺveb/ecĺukac_j.r / poclzial_czesci_os',viatolvej-sublvencji-
ogolnej-lv-2020-roku--rozporzat1zenie_Pocĺpisane) wynika jedynie, że subwencja oświatowa
- zgodnie z projektem budżefu pańsťwa na2020 r. przy1ętymprzez Radę Minisťľów w dniu
24września20"L9 r.- została zaprojekto\^/ana w kwocie ponad 49,7 mtd zł i jest wyższa w sto-
sunku do tegoĺocznej o około 2,8 mld zł. Brak jest natomiast inÍormacji, które samoľząc1y
otr zy rnają wy ższe środki f inansowe.

Przywołane ptzez Pana rozporząđzenie Ministľa Edukagi Narodowej z drua 12
gľudnia 20']'9 r.7p ;p7aztlie sposobĺt podziatu części ośłuiatoulej atbuencji ogólnej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego ĺu roku 2020 określa jedynie algoryťm naliczania subwencji oświatowej na
2020 r', nie określa natomiast konkrebrych kwot dla poszczególnych samorządów. Informa-
cje na temat tego, które samorządy otrzymają większe kwoý subwencji posiada Ministeľ
Edukacji Naľodowej.

Należy jednak nadmienić, że we wspomnianym rozPorządzeniu pľzewidziano
dodatkową wagę Pl o waľtości 0,200 dla uczniów małych szkół, której celem - jak wynika
z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej - jest wspieranie samorządów prowadzą-
cych małe szkoły podstawowe dla dzieci imłodzieży, wktórych iloraz liczby uczniów



lv szktlltl iľzt:t:z\'vvistľj liczlty kl.rs !!'szkĺllil jt'st niższv Iub ľtjvr'Ili,' l2. !Va1',a ttr jctĺnak nít'
tlbtlj lrluje ÍIl.ill. tlCZllitjw szktlł i tlcltlzialĺjw spt'1ja|11yt:lr prĺlwacll()llvťlr L)rl,ez, P()vVi.rty. Zartctrr

lVSpc]rcic z tt:gĺl tytułu otľZynr;lj.] małc gmin/, l-lit: z.lś pclw'iatv.

oclpclwiacltrjt1c na 'c1rtrgą częśĺ: Ptrna zapyttlnia cĺot' sytua{i fintrnsowcj Ptlwitrttl
Br"rskiego w części c1oýczącej ośłviaty w 2020 r. upľZcjmie inÍormuję, że na chwilę obecn;1

Powiat nie otľzYmał jcszczc. z ĺLlinisterstwti Eclukircji Nirrclc{tlwej informacji cl c-tstatccznej

kwocie subĺvencji oświ.rtowej nał 202() r' lvĺinister Fitratrsciw, Inwestycji i Rozwtlju przekazał
tl.łttlttli"łst illftlrmacjg tl tzw'. tľstępllcj sl.ilnľełrcji łlhľintoucj, ktćlľa z.rzłvycztlj rtiżrli się clc{

osttrtccznej wtrľttlści (n;rjczęscicj jest wyzsZcl ()Ĺi lv.rľtclści ostaltcczncj). Zgoclnic z pľzctlmicltcl-
wą irrÍormacją subwetrcja oświatoÝVŁl wstęprra wynosi 41 051 735 zł, rratorni.rst wvclatki
ztlplanowtrnic w ztrkresie ztrclań oświatowyclr lv 2020 r. wynoszą 4-l-l40 551 z|, w tym
bieżące 1L7IL)09c) zl i majątkowe 2121 455 zł, Niec1oszacowatrie strbwerrcji n;i 2020 r. clla
PowiaLu Buskiegtl rra chwilę obecnt1 wynosi zatenr 3 0t]9 419 zł. Należv ponaclto zazntlczyć,
że w przyszltlrtlcznyclr wyclatkaclr nie r'rwzglęclniono obiecarrych pľzez rzącl poclwyzek cĺla

niluczycicli, ĺvzľtlstu minimillnej płacy clo 2 600 zł ĺ'lrzlz pilcĺwyzek c1la prarcowniktiw
aclnrinistrtrcji i obsługi. Nalezy ptlclkľeślić, że kc>szty furrkcjtlnowania jcclnostek oświatclwych
najbarclzie'j obciążają skutki tzw. ,,pclclwcijlregil rocznika", wzrclst wynagľoc1zeri n;ruczycicli
oraz wzrost pł.rcv mininlalnej c7o 2600 zl.


