
            Projekt nr 6 

Uchwała nr  

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia  

w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156) Rada Miejska w Giżycku uchwala, 

co następuje: 

 § 1. W uchwale nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Publiczne przedszkola prowadzone przez inne podmioty niż gmina, niebędące przedszkolami 

specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Giżycka, z zastrzeżeniem ust. 10.  

2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone 

w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej 

Giżycko dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Giżycka, z zastrzeżeniem ust. 10.  

3. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków 

określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu 

Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Giżycka, z zastrzeżeniem ust. 10.  

4. Publiczne szkoły podstawowe, prowadzone przez inne podmioty niż gmina i jednocześnie 

niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

otrzymują z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego 

dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Giżycka, 

z zastrzeżeniem ust. 10.  

 5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące 

szkołami podstawowymi specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy 

o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy 

Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, 

w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Giżycka z zastrzeżeniem ust. 10.  

6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące 

szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba 

ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 



podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszanej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Giżycka z zastrzeżeniem ust. 10.  

7. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca 

wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje 

na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Giżycka, 

z zastrzeżeniem ust. 10.  

8. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca 

wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, spełniającej 

wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia 

z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Giżycka, z zastrzeżeniem ust. 10.  

9. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie 

oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości 

równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Giżycka, z zastrzeżeniem ust. 10.  

10. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-9, otrzymywana 

z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko, jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej 

formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej 

Giżycko. 

11. Publiczne przedszkola specjalne, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko 

dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Giżycko. 

12. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej 

Giżycko dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Giżycko. 

13. Publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują 

na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Giżycka, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Miejskiej Giżycko. 

14. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejskiej 

Giżycko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Miejskiej Giżycko. 

15. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 

gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika 

tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Gminy Miejskiej Giżycko.  

16. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 

gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika 

tych zajęć dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej kwocie przewidzianej 



na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Gminy Miejskiej Giżycko.  

17. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby 

fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które 

prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów 

lub wychowanków tych jednostek oświatowych - otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 

subwencji ogólnej Gminy Miejskiej Giżycko. 

18. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które 

prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów 

lub wychowanków tych jednostek oświatowych - otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy Miejskiej Giżycko w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Giżycko.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Konieczność zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 

2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 

oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystywania dotacji wynika z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010). Różnice polegają na zmianie sposobu 

obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, mających siedzibę na terenie Giżycka począwszy 

od 1 stycznia 2017 r. Do końca 2016r. dotacja naliczana jest na podstawie wydatków bieżących ponoszonych 

w przedszkolach publicznych i liczby uczniów w tych przedszkolach. Natomiast od 01.01.2017r. dotacja dla 

niepublicznych przedszkoli będzie przyznawana na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji. Podstawowa kwota dotacji stanowi kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez 

gminę przedszkoli pomniejszonych o: 

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące 

dochody budżetu gminy, 

3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach, 

4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby tych dzieci 

w tych przedszkolach, 

6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach, 

7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u 

ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach (rządowe programy pomocy socjalnej dla uczniów). 

 Podstawowa kwota dotacji będzie aktualizowana dwukrotnie w trakcie roku budżetowego. Pierwsza 

aktualizacja zostanie dokonana w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 

30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, według stanu na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc aktualizacji. Drugą aktualizację dokonuje się w październiku roku budżetowego 

według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.  


