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Zważając na rozdział dochodów jednostek samorządu terytorialnego, jaki przewiduje art. 7 ustawy 

o dochodach samorządu terytorialnego (tj. z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 198), niniejszą 

interpelacją pragnę zwrócić uwagę na wydzieloną część subwencji ogólnej, nazwanej w wyżej 

cytowanej ustawie - oświatową. Z subwencji dotowane są w szkołach wszystkich szczebli, m.in. takie 

klasy jak: specjalne, integracyjne oraz z oddziałami integracyjnymi (w rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty). Dotychczas przedmiot wydatkowania tych środków był źródłem wielu negatywnych emocji 

ze strony rodziców, którzy byli zainteresowani sposobem ich wydatkowania na dzieci, które posiadały 

odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie to jest bezpośrednią przesłanką 

do uzyskania na dane dziecko zwiększonych środków z subwencji oświatowej. Zważając, iż urzędy 

kontroli skarbowej, na łamach ustawy o kontroli skarbowej, posiadają legitymację do kontrolowania 

wydatkowania subwencji (w tym posiadają szereg instrumentów mogących narzucić ich zwrot), 

problem ten na fali szeregu odbytych kontroli zdawał się zaogniać. 

W związku z powyższym pragnę zwrócić się z zapytaniem, czy Pan Minister, w świetle aktualnego stanu 

prawnego, jest skłonny rozważyć możliwość uchwalenia odpowiednich przepisów w randze 

rozporządzenia, mających na celu zobligowanie podmiotów systemu oświaty, które otrzymały środki 

z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na klasy specjalne, integracyjne oraz z oddziałami 

integracyjnymi, do szczegółowej sprawozdawczości z wydatkowania środków im przekazanych. 

Powyższe jest tym bardziej zasadne, iż obowiązek ten odciążyłby urzędy kontroli skarbowej w znacznej 

mierze z zadań kontrolnych względem ww. jednostek. Co więcej obowiązek sprawozdawczości 

zapewniłby dostęp do informacji obywatelom zainteresowanym wydatkowaniem przedmiotowych 

środków. Pragnę zasugerować, iż ustanowienie dla szkół pobierających środki z subwencji na ww. cele, 

obowiązku rocznego sprawozdania, do którego możliwy byłby dostęp w trybie dostępu do informacji 

publicznej, rozwiązałby niepokoje społeczne, które na obecną chwilę wzbudza tematyka kontroli 

wydatkowania subwencji oświatowej na klasy specjalne, integracyjne oraz z oddziałami 

integracyjnymi. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Teresa Glenc 


