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UZASADNIENIE 

 

Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadzono zasadnicze zmiany w zakresie 

przepisów dotyczących dotowania przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, w tym m.in.: 

- wprowadzono definicję wydatków bieżących oraz zakresu wydatków bieżących będących 

podstawą do wyliczenia dotacji, 

- wprowadzono definicje „podstawowej kwoty dotacji”, 

- doprecyzowano zasady wyliczania wysokości dotacji na uczniów w szkołach 

i placówkach publicznych w tym wprowadzono odrębny sposób określenia wysokości dotacji 

dla szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

oraz w szkołach, w których nie jest on realizowany, 

- doprecyzowano sposób wyliczania wysokości dotacji na dzieci w niepublicznych 

szkołach dla dzieci i młodzieży: wysokość dotacji ustalana będzie indywidualnie na każdego 

ucznia dotowanej szkoły danego typu i rodzaju, w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana w subwencji oświatowej na takiego ucznia, tj. dotacja będzie naliczana 

indywidualnie, za każdym razem odnosząc się do kwoty subwencji należnej konkretnemu 

uczniowi, 

- doprecyzowano kwestie dotowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim,  

- doprecyzowano przepisy dotyczące dotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, 

- doprecyzowano przepisy w zakresie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

- określono sposób obliczania dotacji dla dzieci w domach wczasów dziecięcych oraz 

w internatach, 

- wprowadzono przepisy w zakresie dotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

przez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

- wprowadzono zasady ustalania wysokości dotacji w sytuacji, gdy na początku roku, 

w którym ustalana jest dotacja, jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają jeszcze 

informacji o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej, 

- wprowadzono przepisy dotyczące aktualizacji wysokości dotacji w trakcie roku 

budżetowego, 

- doprecyzowano liczne przepisy dotacyjne budzące wątpliwości interpretacyjne oraz 

ujednolicono ich brzmienie. 

W wyniku wprowadzanej od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji przepisów ustawy o systemie 

oświaty w ww. zakresie, w istotny sposób zmieni się również tryb i zasady udzielania 

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego publicznym 

i niepublicznym szkołom i placówkom funkcjonującym na ich terenie. W związku z czym, 

zachodzi konieczność dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych przepisów 

rangi ustawowej.  

Z uwagi na powyższe niezbędne jest przyjęcie przedmiotowej uchwały. 

 
 


