
 

 

UCHWAŁA 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 prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystywania 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)  i art. 92 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814) 
oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
W Uchwale Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakres i tryb 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dokonuje się następujących zmian: 

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie : „Niepubliczne przedszkola niespełniające warunków, 
o których mowa w ust. 1b ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia  
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Konin w przeliczeniu 
na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, 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, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne 
przedszkolne poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację  
o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielania dotacji.”; 

 
2)  § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne 

w formach, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust.7 
ustawy, niespełniających warunków, o których mowa w ust. 1c ustawy, otrzymuje  
na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu 
gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych  
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, 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, pod 
warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkolne poda organowi 
właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie 
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”; 
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3) § 2 ust. 14 otrzymuje 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.”; 
 

4) § 3 ust. 4 otrzymuje 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”;  
 

5) zmienia się treść załącznika Nr 1, 2, 5 i nadaje brzmienie określone w załącznikach  
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.   
  

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.     
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/Wiesław Steinke 

 

 

 

 

 

 

 


