
Uchwała Nr 720/XL/05
Rady Miasta Płocka

   z dnia  24 maja 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock
szkołom niepublicznym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst  jednolity  z  2001r.  Dz.U.  Nr  142,  poz.  1591  z  2002  Dz.U.  Nr  23,
poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z
2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.  1203,  Nr 167,  poz.  1759) art.  12 pkt  11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2002r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, Nr 214, poz.. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167,  poz 1759)  art.  90 ust.1-  4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie
oświaty  (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i
z 2005r. Nr 17, poz. 141) oraz § 3 ust. 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych
stanowiącego załącznik  do  uchwały  Nr  261/XIV/03  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  2
września 2003r. Rada Miasta Płocka postanawia:  

§ 1

Ustalić „Zasady udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock niepublicznym
placówkom oświatowym” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.

   Wiceprzewodniczący
    Rady Miasta Płocka

       Tomasz Korga



Uzasadnienie

    Przepisy ustawy o systemie oświaty zobowiązują miasto Płock do udzielania dotacji
dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli wszystkich typów i innych
placówek oświatowych zlokalizowanych w granicach miasta z wyjątkiem szkół
artystycznych. 
    W roku  2005 będą dotowane tyko te spośród szkół, które złożyły do 30 września
2004 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 Urzędu Miasta Płocka w dniu 19 kwietnia br.  
Zasady udzielania dotacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały opracowane
zostały na podstawie przepisów zawartych w powołanym powyżej art. 90 ustawy o
systemie oświaty. 
    Ze  względu na możliwość zmiany systemu finansowania jednostek samorządu
terytorialnego, w tym zadań oświatowych,  projekt przewiduje ustalenie zasad tylko na
jeden rok  2005. 
   Intencją przygotowującego projekt niniejszej uchwały było maksymalne
uproszczenie procedury  oraz zapewnienie jednoznaczności zasad kalkulacji. 

Porównanie kwot dotacji w latach 2004 i 2005 zawiera załączone zestawienie.

Rozdzi
ał Typ szkoły

Wiek
ucznió

w

Miesięczna kwota
dotacji na 1 ucznia
szkoły publicznej 

Miesięczna
kwota dotacji
na 1 ucznia

szkoły
niepublicznej 

   w 2005
roku 

w 2004
roku 

w 2005
roku

w 2004
roku.

1 2 3 9 10 11 12

80104 Przedszkola dzieci nie
dotujemy

nie
dotowano

364,3
2 368,60

80101 Szkoły podstawowe młodzie
ż 305,26 272,65 230,8

2 220,35

80110 Gimnazja młodzie
ż 

nie
dotujemy

nie
dotowano

230,8
2 220,35

80120 Licea ogólnokształcące 

młodzie
ż 312,36 304,61 249,2

8 231,37

dorośli nie
dotujemy

nie
dotowano

116,0
8 115,69

2



80130 Licea i technika
zawodowe

młodzie
ż 295,87 282,69 283,9

0 264,42

dorośli 207,11 197,88 132,5
2 132,21

80130
Szkoły policealne dorośli 207,11 197,88 132,6

7 132,21

Szkoły medyczne* młodzie
ż

nie
dotujemy

nie
dotowano

261,3
8 264,42

85410 Internaty młodzie
ż

nie
dotujemy

nie
dotowano

351,7
0 347,00

* Dla szkoły medycznej podano kwotę przypadającą w budżecie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
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