
 

 

UCHWAŁA NR XXX/376/16 

RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/187/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) 

Rada Miasta Piekary Śląskie 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/187/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 6838) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć także przedszkole, inną formę 

wychowania przedszkolnego, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy wymienionej w pkt 2, 

oraz poradnię psychologiczno - pedagogiczną otrzymującą dotację na dzieci objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju lub na uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;”, 

d) po pkt 6 dodaje się pkt 7 - 9 w brzmieniu: 

„7)  podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć podstawowe kwoty dotacji ustalane zgodnie 

z art. 78b ust. 1 - 3 ustawy; 

8) najbliższej gminie lub najbliższym powiecie - należy przez to rozumieć gminę lub powiat ustalone 

zgodnie z art. 78a ust. 5 - 8 ustawy; 
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9) najbliższym województwie - należy przez to rozumieć województwo ustalone zgodnie z art. 78a  

ust. 15 i 16 ustawy.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1.  Dotację z budżetu Miasta otrzymują na każdego ucznia: 

1) niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w art. 90 ust. 1b ustawy - w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej  

na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

Miasta; 

2) niepubliczne przedszkola specjalne - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta; 

3) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta; 

4) osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

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

równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego  

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta; 

5) niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy - w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w art. 90 ust. 2a ustawy 

otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w danym miesiącu dotację z budżetu Miasta w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

szkół danego typu i rodzaju, jeśli prowadzenie danego typu i rodzaju szkół należy do zadań własnych 

Miasta. W przypadku braku szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez Miasto kwotę dotacji 

określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju 

odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 

W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu prowadzącego szkołę 

danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 

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

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

ustawy, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację  

w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

4. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Miasta dotację w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

5. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, ośrodki, 

o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które zgodnie  

z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla Miasta. 
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6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz ośrodki, o których 

mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,  które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, otrzymują  

na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej  

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

Miasta.”; 

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1.  Osoba prowadząca szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 3,  

do Prezydenta Miasta do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. We wniosku 

podaje się informację o planowanej liczbie uczniów.”; 

4) uchyla się § 8 i 9. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta  

Piekary Śląskie 

 

 

dr inż. Piotr Buchwald 
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