UCHWAŁA Nr 944/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom niepublicznym.
Na podstawie art. 90 ust.1- 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 7 i 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Miasta Płocka postanawia:
§1
Ustala się „Zasady udzielania dotacji przez miasto Płock niepublicznym placówkom oświatowym” stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Załącznik
do Uchwały Nr 944/LVI/06
Rady Miasta Płocka

z dnia 30 maja 2006 roku

Zasady udzielania dotacji przez miasto Płock
szkołom niepublicznym.
§1
1. Miasto Płock jest zobowiązane do udzielania dotacji niżej wymienionym niepublicznym placówkom
oświatowym zlokalizowanym w jego granicach:
1) niepublicznym przedszkolom, w tym specjalnym i integracyjnym,
2) niepublicznym szkołom podstawowym, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem
szkół artystycznych,
3) niepublicznym gimnazjom, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół
artystycznych,
4) niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w
tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnym, z wyjątkiem szkół artystycznych,
5) niepublicznym ośrodkom szkolno-wychowawczym, w tym specjalnym dla dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkom
umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku
szkolnego,
6) niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania.
§2
1. Dotacja udzielana szkołom niepublicznym przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie
wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2. Dotacja udzielana jest w okresach miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 2 jest równa sumie iloczynów kwot miesięcznych
dotacji na jednego ucznia ustalonych w § 3 pkt. 1-9 przez odpowiadające im liczby uczniów w miesiącu,
za który udzielana jest dotacja.
4. Za podstawę wysokości miesięcznej dotacji na jednego ucznia lub wychowanka przyjmuje się:
1) w przedszkolach niepublicznych nie mniej niż 75% miesięcznych wydatków bieżących przypadających
na jednego wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock,
2) w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, kwotę równą ilorazowi kwoty przypadającej na 1 ucznia danego typu
szkoły w subwencji oświatowej otrzymywanej przez miasto Płock przez liczbę 12,
3) w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt. 2 w wysokości
nie niższej niż 50% ustalonych przez miasto Płock wydatków bieżących ponoszonych w szkołach
publicznych tego samego typu,
4) w niepublicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania, kwotę równą średnim wydatkom bieżącym ponoszonym
na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki publicznej prowadzonej przez miasto Płock.
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5. Dla uczniów niepełnosprawnych do podstawy, o której mowa w ust. 4 pkt. 2-4 dolicza
się iloczyn odpowiednich kwot wymienionych w § 3 pkt. 2-8 i wag przypisanych rodzajowi
niepełnosprawności w algorytmie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art.
28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr
203, poz. 1966 z 2003r., z późniejszymi zmianami).
6. Dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach przysługuje iloczyn kwoty w wysokości nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego i wagi przypisanej dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w algorytmie stanowiącym załącznik do
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003r., z późniejszymi zmianami).
§3
Wysokość miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych dotowanych przez miasto Płock ustala się:
1) przedszkola – 438,48 zł.,
2) szkoły podstawowe i gimnazja – 253,47 zł.,
3) licea ogólnokształcące – 270,14 zł.,
4) licea ogólnokształcące dla dorosłych – 116,08 zł.,
5) licea zawodowe, technika i zasadnicze szkoły zawodowe – 307,66 zł.,
6) licea zawodowe, technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych–145,07zł.,
7) szkoły policealne – 145,07 zł.,
8) szkoły medyczne – 264,83 zł.,
9) internaty – 375,19 zł.
§4
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę złożony w
Zarządzie Jednostek Oświatowych w Płocku (zwanym dalej ZJO) nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok uzyskania dotacji zawierający:
1) nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3) typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
4) status szkoły lub placówki oświatowej (publiczna, niepubliczna),
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji,
6) numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
7) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z
uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz w okresie wrzesień –
grudzień,
8) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach dla młodzieży, z uwzględnieniem
rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
9) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2. Rozpoczęcie udzielania dotacji następuje po sprawdzeniu przez ZJO informacji podanych we wniosku.
3. ZJO przekazuje dotacje zaliczkowo w okresach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc.
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1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 4 sporządza i przekazuje do ZJO – nie później niż w ciągu
15 dni po upływie każdego miesiąca – rozliczenie otrzymanych dotacji. Informacja powinna zawierać:
1) rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, przy czym przyjmuje się, że dotacja przysługuje
na ucznia, którzy uczęszczał do szkoły dłużej niż pół miesiąca,

2) planowaną liczbę uczniów w aktualnym miesiącu.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotowanie zostaje wstrzymane do
czasu dokonania rozliczenia.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną zobowiązana jest do przekazania do ZJO
kopii sprawozdań sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z 1995r., z późniejszymi
zmianami) oraz danych wynikających z art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z 2004r., z późniejszymi zmianami).
4. ZJO ma prawo kontroli rzetelności informacji mających wpływ na wysokość udzielanej dotacji.
§6
W przypadku stwierdzenia przekroczenia wielkości dotacji w związku z nierzetelnym udzielaniem informacji,
o którym mowa w § 5 ust. 1 kwoty nadpłaconych dotacji podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

Uzasadnienie
Przepisy ustawy o systemie oświaty zobowiązują miasto Płock do udzielania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych szkół wszystkich typów i innych placówek oświatowych zlokalizowanych w
granicach miasta z wyjątkiem szkół artystycznych.
W roku 2006 będą dotowane tylko te spośród szkół, które złożyły do 30 września 2005 r. odpowiedni
wniosek.
Art. 90 ust. 4 ustawy zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalania trybu
udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. Termin przygotowania projektu
uchwały uzależniony był od terminu przekazania miastu Płock szczegółowych danych zawartych w tzw.
„metryczce subwencji oświatowej” dotyczących finansowania oświaty przez państwo i niezbędnych do

ustalenia wysokości kwot dotacji przypadającej na 1 ucznia. Powyższy dokument wpłynął do Zarządu
Jednostek Oświatowych w Płocku w dniu 28 kwietnia br.
Zasady udzielania dotacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały opracowane zostały na podstawie
przepisów zawartych w art. 90 ustawy o systemie oświaty.
Intencją przygotowującego projekt niniejszej uchwały było maksymalne uproszczenie procedury oraz
zapewnienie jednoznaczności zasad kalkulacji.
Porównanie kwot dotacji w latach 2005 i 2006 zawiera załączone zestawienie.

Rozdział

1

Typ szkoły

2

80104
80101
80110

Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja

80120

Licea ogólnokształcące

80130
80130

Licea i technika
zawodowe
Szkoły policealne
Szkoły medyczne*
Internaty

Wiek
uczniów

3

Miesięczna kwota
dotacji na 1 ucznia
szkoły publicznej
w 2006 roku

w 2005 roku

w 2006 roku

w 2005 roku

4

5

6

7

438,48
253,47
253,47
270,14
116,08
307,66
145,07
145,07
264,83
375,19

364,32
230,82
230,82
249,28
116,08
283,90
132,52
132,67
261,38
351,70

dzieci

nie dotujemy nie dotowano

młodzież

nie dotujemy nie dotowano

młodzież

nie dotujemy nie dotowano

młodzież
dorośli
młodzież
dorośli
dorośli
młodzież

Miesięczna kwota dotacji
na 1 ucznia szkoły
niepublicznej

328,39

312,36

nie dotujemy nie dotowano

296,93
214,73
214,73

295,87
207,11
207,11

nie dotujemy nie dotowano

młodzież
nie dotujemy nie dotowano
85410
* Dla szkoły medycznej podano kwotę przypadającą w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego.

