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UCHWAŁA Nr 603/LII/2009 
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 

2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom 
i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom 

i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki 
samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego. 

 
Na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 
zmianami)  
 

Rada Miasta Częstochowy  
uchwala: 

 
§ 1. 

 
W Uchwale 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym 
posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez 
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form 
wychowania przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych o uprawnieniach 
szkoły publicznej;”  

2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez organ prowadzący placówkę wniosku 
o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W przypadku szkół i placówek 
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego termin złożenia wniosku może być przedłużony na uzasadnioną prośbę organu 
prowadzącego". 

3) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dotacja zostaje przyznana na podstawie aktualnej liczby uczniów, jednak nie większej niż liczba 
uczniów wykazana we wniosku o udzielenie dotacji. Do ustalenia wysokości planowanej liczby 
uczniów na kolejny rok budżetowy dotowany przyjmuje liczbę uczniów wykazaną w Systemie 
Informacji Oświatowej zapis nie dotyczy przedszkoli wymienionych w § 1 pkt 1-4”. 

4) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
"4. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki związanych 
z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły. Jednostka otrzymująca dotację 
jest zobowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji wydatkowanych środków z dotacji 
z podziałem na typ szkoły - faktury powinny być opisane, której szkoły dotyczy wydatek”. 

5) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

6) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

7) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 



UCHWAŁA Nr 603/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. 
Strona 2 z 2 

§ 2. 
 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 
2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości udzielania, rozliczania dotacji szkołom 
i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom 
publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego - nie ulegają zmianie. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
 

§ 4. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Częstochowy 
(-) Ewa Pachura 

 


