
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani w związku z licznymi interwencjami samorządowców i nauczycieli dotyczącymi 

kwestii znacznego zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 dla powiatu suskiego. W 

planach budżetowych na rok 2018 zawarto wpływ na kwotę 33 milionów 385 tysięcy 405 zł pochodzącą z 

subwencji oświatowej – w wysokości zgodnej z propozycją Ministerstwa Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 

12 października 2017 r. – tymczasem zgodnie z pismem z dnia 13 lutego br. kwota ta została pomniejszona o 

1 milion 324 tysiące 825 zł i finalnie wynosi 32 miliony 60 tysięcy 580 zł. Pragnę podkreślić, że planowana 

w 2017 r. kwota 33 milionów 845 tysięcy 405 zł została przyjęta przez zarząd powiatu do projektu budżetu, a 

następnie uchwalona przez radę powiatu w budżecie na rok 2018. 

Korekta tej subwencji przeprowadzona w lutym br. przez Ministerstwo Finansów i pomniejszenie jej o 

1 milion 324 tysiące 825 zł wyraźnie zaniepokoiło i zbulwersowało środowisko samorządowców oraz nau-

czycieli, ponieważ w budżecie powstała dziura, której uzupełnienie przekracza możliwości kasy powiatowej. 

Przed szkołami, zwłaszcza ponadgimnazjalnymi zawodowymi, stoi widmo zaniechania jakichkolwiek remon-

tów oraz niepodwyższania płac nauczycielom. 

Jako parlamentarzysta reprezentujący w Senacie RP m.in. powiat suski, ale przede wszystkim jako pierw-

szy i wieloletni starosta tego powiatu, doskonale znam sytuację 9 jednostek oświatowych prowadzonych 

przez powiat i wpływ, jaki będzie miało przedmiotowe obcięcie opisywanej subwencji, zwłaszcza że około 

85% środków planowanych w budżetach tych jednostek stanowią wydatki na płace i pochodne zatrudnionej 

kadry, tymczasem w szkołach utrzymywanych przez powiat uczniów i słuchaczy nie ubyło, co było podstawą 

planowania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Opisane zmniejszenie znacząco wpły-

nie ponadto na możliwości powiatu w zakresie wykonywania zleconych mu zadań ze względu na fakt, że 

budżet powiatu opiera się w większości na transferach z budżetu centralnego, a dochody własne kształtują się 

na minimalnym poziomie, stanowiąc ok. 9% wpływów. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Pani Minister o ustosunkowanie do nakreślonego problemu i 

odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy nie uważa Pani za bulwersujące obniżanie subwencji oświatowej w miesiącu lutym, gdy powiaty i 

gminy mają już zatwierdzone swoje budżety? 

2. Czy widzi Pani możliwość wsparcia finansowego powiatu suskiego subwencją w wysokości podanej 

wcześniej przez resort? 

3. Jakie przyczyny legły u podstaw decyzji zmieniającej wcześniejsze ustalenia co do wysokości subwen-

cji oświatowej? 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


