
 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 371 

Rady Miasta Konina 

z dnia 28 września 2016 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystywania 

 
W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu Uchwała Nr 15/828/2016 z dnia 27 lipca 2016r. zachodzi konieczność 
wprowadzenia uchwały zmieniającej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 
i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania. 
Przedstawiona uchwała zawiera zmiany, które dotyczą: 
- w § 2 ust. 4. Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016 r. wprowadzono nowe brzmienie  
w wyrażeniu  „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez gminę”;  
- w § 2 ust. 5. Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016 r. wprowadzono nowe brzmienie 
w wyrażeniu  „z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez gminę”; 
- § 2 ust. 14. Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie „Publiczne szkoły 
prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, o 
których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia  
z budżetu Miasta Konina dotację w wysokości równej ustalonym w budżecie wydatkom 
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia ponoszonych w szkołach publicznych tego 
samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Konin w przeliczeniu na jednego ucznia, 
pomniejszonych o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae 
ust. 3, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły 
tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na 
jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostki samorządu terytorialnego.”; 
- § 3 ust. 4. Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016 r. otrzymuje nowe brzmienie „Dotacja dla 
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2 a. ustawy, 
udzielana jest na każdego ucznia, wykazywanego w informacji miesięcznej składanej przez 
podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień 
miesiąca, z uwzględnieniem informacji o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 i 3 do uchwały.”;  
- w treści załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016r. poprawiono zapis 
dotyczący podania informacji o planowanej i faktycznej liczbie uczniów na „z gmin 
ościennych”; 
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- w załączniku nr 5 do Uchwały nr 343 z 29 czerwca 2016r. dodano do tabeli 
„Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym” 
poz. „Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. 
 
    Uwzględniając powyższe zmiany, przyjęcie treści uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

 
 /-/ Sławomir Lorek 
 

 
 


