
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 436 

Rady Miasta Konina 

z dnia 19 grudnia 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  

 

 

Zgodnie z zapisem w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1943 oraz z 2016 r. poz. 1010) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przekazanej na prowadzenie szkół i placówek niepublicznych 

oraz tryb i zakres przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 

Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadziły nowe artykuły, między innymi 

78a, 78b, 78c, 78d i 78e. Ustawodawca precyzyjnie określił sposób kalkulacji dotacji 

wypłacanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadził nowy słownik 

pojęć. 

Art. 78a ustawy określa reguły w sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie 

prowadzi szkoły tego samego typu i rodzaju co szkoła dotowana oraz definicje najbliższej 

gminy, powiatu, województwa.  

  Art. 78b ustawy określa zasady obliczania podstawowej kwoty dotacji dla 

poszczególnych szkół i placówek oświatowych, w którym ustawa przewiduje obliczanie 

dotacji na podstawie wydatków bieżących samorządu zaplanowanych w budżecie gminy lub 

powiatu. Wprowadzono katalog rodzajów wydatków, które są wliczane do podstawy dotacji 

oraz wydatków, które są z niej wyłączane. 

Aktualnie obliczając wysokość dotacji uwzględniano liczbę uczniów wykazywaną  

w SIO według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok, na który obliczano dotację. 

Najnowsze zmiany w ustawie nakazują dokonywanie korekty tej liczby w październiku roku 

budżetowego według stanu na 30 września tego roku w sposób określony w art. 78c ustawy. 

Wysokość dotacji ustalona na podstawie subwencji oświatowej dla jednostki samorządu 

terytorialnego oraz zasady jej wyrównywania określona została w art. 78d ustawy. 

Art. 78e ustawy nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej podstawową kwotę dotacji o której mowa  

w art. 78 ust. 1-5 oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c ust. 3 oraz 

statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz jej aktualizacje dokonywane na podstawie art. 78c. 

Ponadto dokonano zmiany terminu przekazywania miesięcznego zapotrzebowania  

na dotację w miesiącu grudniu z 10-ego na 5-ego z uwagi na konieczność przekazania dotacji  

do 15-ego grudnia.  

Konieczne zatem jest podjęcie nowej uchwały i dostosowanie dotychczasowych 

uregulowań do aktualnych przepisów prawa. 

 

    Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

 /-/   Wiesław Steinke 


