
Uchwała Nr XXXI/745/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 13 listopada 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i 
placówkom. 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 , z 1998 r. Dz.U. Nr 117 poz. 759 , Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Dz.U. Nr 12, poz.136, Nr19, poz.239/ 
w związku z art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 , Nr 58, poz. 261, Nr 
106 poz. 496 i Nr 132, poz. 622 ,Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz.679, nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775, z 1998 
r. Dz.U. Nr 155, poz.1014 ,Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718) i art.11 ust. 3 oraz art.12 
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 oraz z 2000 r. Nr 12, 
poz. 136/. 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/332/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji 
niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1: 
a. w punkcie 3 wyrazy „ponadpodstawowe” zastępuje się wyrazami 

„ponadgimnazjalne”,
b. pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dzienne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, dla dzieci i 
młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 
pracy i wychowania, a także dzienne ośrodki umożliwiające dzieciom i 
młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, realizację 
obowiązku szkolnego poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych;”

c. pkt.5 otrzymuje brzmienie:
„5) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania.”

2. w § 2 :
a. dodaje się ust.1 a, który otrzymuje brzmienie:

„1a. Szkoły i placówki, które mogą otrzymać dotacje z budżetu miasta, 
zgodnie z § 5, zobowiązane są do dołączenia do wniosku, o którym mowa w 
ust.1, pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz 
pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Sportu i Rekreacji.”

b. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej określa planowaną liczbę dzieci 
(przedszkola), uczniów (szkoły) lub wychowanków (placówki) z 
uwzględnieniem zmian organizacyjnych związanych z organizacją roku
szkolnego.”

c. w ust. 3 po wyrazie „numer” dodaje się wyrazy „i nazwę”,
d. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotację przyznaje lub cofa Zarząd Miasta.”
3. w § 4:

a. ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podstawą ustalenia dotacji w niepublicznych przedszkolach i szkołach, o 
których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-3, jest wysokość bieżących wydatków 
ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach lub szkołach 
publicznych, tego samego typu i rodzaju , prowadzonych przez Miasto.”



b. dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2 a. Podstawą ustalenia dotacji w placówkach, o których mowa w § 1 
ust.1pkt. 4 jest wysokość równa średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na 
jednego ucznia w publicznych szkołach specjalnych prowadzonych przez 
Miasto.”

c. dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2 b. Podstawą ustalenia dotacji w placówkach, o których mowa w § 1 
ust.1pkt. 5 jest wysokość równa średnim wydatkom bieżącym ponoszonym w 
przeliczeniu na jednego wychowanka w publicznych bursach i internatach 
prowadzonych przez Miasto”.

d. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dotację w wysokości 50% kwoty określonej w ust. 2 otrzymują wszystkie 
niepubliczne przedszkola i szkoły z tym, że na dzieci i młodzież 
zakwalifikowane na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej do różnych rodzajów kształcenia specjalnego, dotacja 
przysługuje w wysokości 100% tej kwoty.

e. dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3 a. Szkoły i przedszkola prowadzące oddziały lub klasy integracyjne 
otrzymują dotację na dziecko zakwalifikowane do kształcenia specjalnego w 
wysokości równej 100% kosztów utrzymania dziecka w publicznym 
przedszkolu specjalnym lub publicznej szkole specjalnej prowadzonych przez 
Miasto ” 

f. dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 
„3 b. Dotację w wysokości 100% kwoty określonej w ust. 2a i 2b otrzymują wszystkie niepubliczne placówki, o 
których mowa w § 1 ust.1pkt. 4-5.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

“1. Placówki wymienione w § 1 ust.2 mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% wydatków ponoszonych w 
przeliczeniu na jednego ucznia (wychowanka) w publicznych placówkach, tego samego typu i rodzaju , prowadzonych 
przez Miasto nie wcześniej niż po roku swojej działalności pozytywnie ocenionej przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, a także po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Edukacji Sportu i Rekreacji oraz po 
spełnieniu warunków określonych w § 2 ust.1-3 .
2. Łączną kwotę dotacji dla placówek, o których mowa w § 1 ust.2, Rada Miasta ustala corocznie w budżecie Miasta.”

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do niezwłocznego opracowania jednolitego tekstu 

niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dotacji należnych w 2000 r. i w latach następnych.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


