
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na 
terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.), art 1 pkt 69 i 70  ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 r., poz. 1010) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie gminy Wołczyn przez osoby fizyczne 
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania dotacji (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 2632), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 ust. 3 pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

„4) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę dotacji ustaloną dla przedszkola, szkoły 
podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz innej formy 
wychowania przedszkolnego, w sposób określony odpowiednio w art. 78b i art. 79a ustawy (art. 1 punkt 69 i 
70 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw - 
Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 101).”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Dotacji na zadania edukacyjne udziela się na lata kalendarzowe.

2. Jeśli rozpoczęcie lub zakończenie działalności edukacyjnej następuje w trakcie roku kalendarzowego, 
okres, na który udziela się dotacji, ulega odpowiedniemu skróceniu.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Przedszkola publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację 
z budżetu Gminy Wołczyn w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym, że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego  niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji dla Gminy Wołczyn.

2. Osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzące 
wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego o której mowa w art. 80 
ust. 2b ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Wołczyn w wysokości równej 50% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji dla Gminy Wołczyn.

3. Prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi 
specjalnymi, na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego otrzymują z budżetu Gminy Wołczyn dotację 
w wysokości równej podstawowej kwocie  dotacji dla szkoły podstawowych, w których zorganizowano 
oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji dla Gminy Wołczyn.
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4. Prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzące wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację z budżetu 
Gminy Wołczyn w wysokości kwoty przewidzianej na ten cel na jedno dziecko w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy, po spełnieniu warunku określonego w art. 80 ust. 2c oraz art. 90 ust. 1a 
ustawy.

5. Szkoły publiczne, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z 
budżetu Gminy Wołczyn w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla danego typu i rodzaju szkoły. 
Wysokość dotacji na jednego ucznia dotowanej szkoły odpowiada kwocie przewidzianej na jednego ucznia 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wołczyn, jeśli kwota dotacji ustalona w powyższy 
sposób jest niższa od kwoty przewidzianej na wymieniony cel w części oświatowej tej subwencji.

6. Prowadzone przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
szkoły podstawowe, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzące zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każde dziecko objęte tymi zajęciami dotację z budżetu Gminy 
Wołczyn w wysokości kwoty przewidzianej na ten cel na jedno dziecko
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, po spełnieniu warunku określonego w art. 80 ust. 3ac 
oraz art. 90 ust. 1a ustawy.

7. Osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzące 
wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego na każdego ucznia 
otrzymują z budżetu Gminy Wołczyn dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 
przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji dla 
Gminy Wołczyn, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 
szkolny, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 
Wołczyn w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda 
organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielania dotacji.

9. Wysokość dotacji na jednego wychowanka niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o 
której mowa w art. 90 ust. 2d, niespełniającej warunków określonych w art. 90 ust. 1c,  wynosi 40% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji dla Gminy Wołczyn, po spełnieniu warunków po spełnieniu warunku, o którym mowa 
w art. 90 ust. 2d ustawy.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wysokość dotacji udzielanych na podstawie niniejszej uchwały przysługujących na poszczególne 
miesiące kalendarzowe ustala się z uwzględnieniem podstawowej kwoty dotacji lub zaktualizowanej 
podstawowej kwoty dotacji, ustalonych w sposób określony w art. 78b – 78d ustawy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 
dniach od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Zmiany w ustawie o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2016 roku pod pozycją
1010, wprowadzają szereg nowych rozwiązań dotyczących między innymi zasad i sposobu naliczania
wysokości dotacji udzielanych osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu
terytorialnego, prowadzącym wychowanie przedszkolne i szkoły różnych typów.

Nowe przepisy określają w sposób jednolity dla całego kraju rodzaje wydatków ujętych w planie wydatków i
dochodów gminy stanowiących podstawę wyliczania tak zwanej podstawowej kwoty dotacji na jednego
wychowanka przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego a także na uczniów szkół.

Ponadto został określony sposób ustalania liczby uczniów w celu ustalania podstawowej kwoty dotacji oraz
aktualizacji tej kwoty.

Nowe rozwiązania prawne będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, w związku z czym przedstawia się
projekt uchwały dostosowującej uchwałę nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada
2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne do nowych rozwiązań
prawnych.
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