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Szanowny Panie Marszałku,

W związku z otrzymaną przy piśmie z dnia 8 czerwca 2016 r. interpelacją nr 3489 Pani Poseł 
Teresy Glenc w sprawie podjęcia działań legislacyjnych umożliwiających ustalenie jasnych 
i przejrzystych obowiązków sprawozdawczości z wydatkowania przez samorząd terytorialny 
części oświatowej subwencji ogólnej, uprzejmie wyjaśniam.

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z  realizacją ustawy 
budżetowej oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 zawarto przepisy, zgodnie z którymi w roku 2015 
i 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie 
mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie 
tych zadań.

Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, określona na podstawie przepisów rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 
w rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających  poszczególnym rodzajom jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty, pozwala w sposób precyzyjny klasyfikować wydatki związane 
z realizacją zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania (np. 80105 - Przedszkola specjalne, 
80111 - Gimnazja specjalne, 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, 80134 - Szkoły 
zawodowe specjalne, 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85404 - Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ).

Dodatkowo, w celu stworzenia możliwości ewidencjonowania przez jednostki samorządu 
terytorialnego (oraz poszczególne szkoły dla których organem prowadzącym są jednostki 
samorządu terytorialnego) wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
i placówkach ogólnodostępnych, w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów  wprowadzone 
zostały w dziale „801 – Oświata i  wychowanie” nowe rozdziały w brzmieniu: „80149 Realizacja 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 



w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego” oraz „80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych”.

Jak z powyższego wynika, istnieją jasne i przejrzyste zasady klasyfikowania wydatków 
oświatowych ponoszonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i przez 
wszystkie jednostki organizacyjne systemu oświaty (szkoły, przedszkola, placówki) należące do 
sektora finansów publicznych. Nie ma również przeciwskazań, aby czynnik społeczny – przez 
swoich przedstawicieli w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego lub 
w trybie dostępu do informacji publicznej – uzyskał informacje o ponoszonych wydatkach na 
realizacje zadań oświatowych w odniesieniu do dzieci i młodzieży dotkniętych różnymi formami 
niepełnosprawności.


