
UCHWAŁA  NR XXXII/724/09 
RADY  MIASTA  GDYNI 

z 27 maja 2009 roku 
 
 w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr   XIV/329/07   Rady Miasta Gdyni  z  dnia 28 

listopada 2007r. w sprawie:   ustalenia zasad udzielania                   
i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych                    
i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): 
przedszkoli, szkół  podstawowych,  szkół gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 

                            
Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)  oraz art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 80 ust. 1-4 i art. 90 ust. 1-
4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
póź. zm)  Rada  Miasta   uchwala, co nast ępuje:    
                              

§ 1 
Wprowadza się. do treści Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 
2007r.  w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): 
przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, 
ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych następujące zmiany: 
 

1. podpunkt 2e załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 
28 listopada 2007r., otrzymuje brzmienie:  

- „inne formy wychowania przedszkolnego tj.: niepubliczne zespoły wychowania 
przedszkolnego i punkty przedszkolne, otrzymują dotację, na wychowanka, w 
wysokości równej 40% ustalonych w budŜecie gminy wydatków bieŜących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym Ŝe 
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę. Warunkiem jej uzyskania 
jest złoŜenie przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego 
wniosku o przyznanie dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie 
wychowanków na przyszły rok kalendarzowy, nazwą i numerem konta bankowego 
niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego. 
Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później niŜ do 30 września 
roku poprzedzającego   rok udzielenia dotacji.”  

 
2. do treści punktu 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 28 listopada 2007r., dodaje się podpunkt  2f,  który otrzymuje brzmienie:  
- „jeŜeli do niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i punktu 
przedszkolnego, uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej tę formę 
wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 
koszty dotacji udzielonej zgodnie z pkt 2e”. 
 
3. punkt 4 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 

listopada 2007r., otrzymuje brzmienie: 
- „Osoba prowadząca szkołę lub jej dyrektor przekazują, raz w miesiącu dane 
dotyczące liczby uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły/placówki, wg stanu na 



dzień 10 danego miesiąca (zgodnie ze stanem z księgi ucznia i dziennika), najpóźniej 
do 15 dnia tego miesiąca.” 
oraz dodaje się podpunkt 4a, który otrzymuje brzmienie: 
- „dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów zawierają imię, nazwisko,                
nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania.” 
 

4. do treści punktu 5 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia  
    28 listopada 2007r., dodaje się podpunkt  5a,  który otrzymuje brzmienie:  
- „dotacje, o których mowa w pkt 5, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań 
szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących 
szkoły lub placówki.” 
 
5. treść punktu 8 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia  
   28 listopada 2007r. otrzymuje brzmienie:  
-„Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania podanej przez 
szkoły/placówki liczby uczniów oraz przetwarzanie ich danych osobowych (o których 
mowa w pkt 4 i 4a), a takŜe dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania 
w prowadzonej przez szkołę/placówkę dokumentacji przebiegu nauczania.” 
 
oraz dodaje się podpunkt 8a, który otrzymuje brzmienie: 
-„organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji 
przyznanych szkołom/placówkom, o których mowa w pkt 5 i 5a.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  
 
 
                                                                                                                                                                          

 
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 
dr inŜ. Stanisław Szwabski 



                                     
Załącznik nr 1  
do Uchwały NrXXXII/724/09 

                                                                                         Rady Miasta  Gdyni 
                                                                                                       z dnia 27 maja 2009 r.. 
                                                                                                                                                                                                                             
Zasady obliczania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych 
(szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół 
gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,  ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 

  
1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację, na ucznia, w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
Warunkiem jej uzyskania jest złoŜenie przez osobę prowadzącą szkołę wniosku o 
przyznanie dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów na dany rok 
kalendarzowy, nazwą i numerem konta bankowego szkoły. Wniosek naleŜy złoŜyć w 
Wydziale Edukacji UM nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji, z zastrzeŜeniem punktu 1a. 

1a. w przypadku uczniów z powaŜną dysfunkcją wzroku, będących stałymi 
mieszkańcami Gdyni, którzy realizują obowiązek szkolny w szkole niepublicznej o 
uprawnieniach szkoły publicznej (posiadającej kadrę pedagogiczną i wyposaŜenie 
umoŜliwiające naukę uczniom niedowidzącym), wysokość przysługującej im dotacji 
składa się z dwóch części: 

     pierwsza część to kwota wyliczona zgodnie z punktem 1 niniejszego 
załącznika, wypłacana przez 12 miesięcy; 

     druga część to kwota kosztu dowozu uczniów do i ze szkoły, wyliczona na 
podstawie średnich miesięcznych kosztów dowozu uczniów niesłyszących do szkół 
publicznych samorządowych, wypłacana przez 10 miesięcy w roku (oprócz lipca i 
sierpnia). 

    Warunkiem jej uzyskania jest złoŜenie przez osobę prowadzącą szkołę wniosku 
o przyznanie zwiększonej dotacji dla ww. uczniów,  nazwą i numerem konta 
bankowego szkoły. Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później niŜ 
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienione w  pkt. 1 
otrzymują dotację, na ucznia, w wysokości równej 50% ustalonych w budŜecie 
odpowiednio gminy lub powiatu wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem 
jej uzyskania jest złoŜenie przez osobę prowadzącą szkołę wniosku o przyznanie 
dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów na dany rok kalendarzowy, 
nazwą i numerem konta bankowego szkoły. Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale 
Edukacji UM nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 
2a. jeŜeli do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej 

uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej ten oddział 
przedszkolny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 
udzielonej zgodnie z pkt. 2, (na podstawie porozumienia dwustronnego pomiędzy 
Gminami). W comiesięcznej informacji dot. liczby uczniów,  szkoła zobowiązana 
jest do podawania imiennej listy uczniów spoza Gdyni, łącznie z adresami ich  
zamieszkania;  

        2b.  niepubliczne przedszkola otrzymują dotację, na ucznia, w wysokości równej 75% 
ustalonych w budŜecie gminy wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym Ŝe na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na 



niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez JST. Warunkiem jej uzyskania 
jest złoŜenie przez osobę prowadzącą przedszkole wniosku o przyznanie dotacji 
wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów na dany rok (w tym z podziałem: 
na uczniów wg roku urodzenia, na uczniów mieszkających poza Gdynią wraz z 
adresami zamieszkania), nazwą i numerem konta bankowego przedszkola. 
Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później niŜ do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 

         2c. jeŜeli do przedszkola, o którym mowa w pkt. 2b, uczęszcza uczeń nie będący 
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten 
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z pkt. 2b, (na podstawie 
porozumienia dwustronnego pomiędzy Gminami). W comiesięcznej informacji dot. 
liczby uczniów,  przedszkole zobowiązane jest do podawania imiennej listy 
uczniów spoza Gdyni, łącznie z adresami ich  zamieszkania;  

         2d.niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (OREW, tj. ośrodek 
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy) umoŜliwiające realizację obowiązku 
szkolnego i nauki dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim oraz upośledzeniem umysłowym  ze sprzęŜonymi 
niepełnosprawnościami otrzymują   dotację na wychowanka, z budŜetu powiatu, w 
wysokości równej 101,08 % kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego 
rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST. Warunkiem jej 
uzyskania jest złoŜenie przez osobę prowadzącą placówkę wniosku o przyznanie 
dotacji wraz z informacją o planowanej liczbie  wychowanków na dany rok 
kalendarzowy, nazwą i numerem konta bankowego placówki. Wniosek naleŜy 
złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później niŜ do 30 września roku 
poprzedzającego   rok udzielenia dotacji;  

     2e.inne formy wychowania przedszkolnego tj.: niepubliczne zespoły wychowania 
przedszkolnego i punkty przedszkolne, otrzymują dotację, na wychowanka, w 
wysokości równej 40% ustalonych w budŜecie gminy wydatków bieŜących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym Ŝe 
na ucznia niepełnosprawnego w wysoko ści nie ni Ŝszej ni Ŝ kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkol a i oddziału 
przedszkolnego w cz ęści oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
gmin ę. Warunkiem jej uzyskania jest złoŜenie przez osobę prowadzącą inną 
formę wychowania przedszkolnego wniosku o przyznanie dotacji wraz z 
informacją o planowanej liczbie wychowanków na przyszły rok kalendarzowy, 
nazwą i numerem konta bankowego niepublicznego zespołu wychowania 
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego. Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale 
Edukacji UM nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego   rok udzielenia 
dotacji.  

     2f. jeŜeli do niepublicznego zespołu wychowania przedszkol nego i punktu 
przedszkolnego, ucz ęszcza ucze ń nie będący mieszka ńcem gminy dotuj ącej 
tę form ę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszka ńcem jest ten 
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z pkt 2 e. 

3. Publiczne niesamorządowe: przedszkola, szkoły: 
       3a. publiczne niesamorządowe przedszkola otrzymują dotację z budŜetu gminy, na 

ucznia, w wysokości równej wydatkom bieŜącym przewidzianym na jednego 
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, natomiast na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez JST. Osoba prowadząca 
przedszkole składa wniosek o przyznanie dotacji wraz z informacją o planowanej 
liczbie uczniów na dany rok kalendarzowy (z podziałem: na okres od 1 stycznia do 



31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia, na uczniów wg roku urodzenia, na 
uczniów mieszkających poza Gdynią wraz z adresami zamieszkania), nazwą i 
numerem konta bankowego przedszkola. Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale 
Edukacji UM nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

         3b. jeŜeli do przedszkola, o którym mowa w pkt. 3a, uczęszcza uczeń nie będący 
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten 
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z pkt. 3a, (na podstawie 
porozumienia dwustronnego pomiędzy Gminami). W comiesięcznej informacji dot. 
liczby uczniów, przedszkole zobowiązane jest do podawania imiennej listy 
uczniów spoza Gdyni, łącznie z adresami ich zamieszkania;  

         3c. publiczne niesamorządowe szkoły otrzymują dotację z budŜetu, odpowiednio 
gminy lub powiatu, na ucznia, w wysokości równej wydatkom bieŜącym 
przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju, do 
których prowadzenia obowiązana jest odpowiednio gmina lub powiat. Osoba 
prowadząca szkołę składa wniosek o przyznanie dotacji wraz z informacją o 
planowanej liczbie uczniów na dany rok kalendarzowy (z podziałem na okresy od 
1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia), nazwą i numerem konta 
bankowego szkoły. Wniosek naleŜy złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później 
niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 

     3d. inne formy wychowania przedszkolnego tj.: publiczne niesamorządowe zespoły 
wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne, otrzymują dotację z budŜetu 
gminy, na wychowanka, w wysokości równej 50% ustalonych w budŜecie gminy 
wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez gminę. Osoba prowadząca publiczną niesamorządową inną formę 
wychowania przedszkolnego składa wniosek o przyznanie dotacji wraz z 
informacją o planowanej liczbie wychowanków na dany rok kalendarzowy                  
(z podziałem: na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia, 
na wychowanków wg roku urodzenia), nazwą i numerem konta bankowego 
publicznego niesamorządowego zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu 
przedszkolnego. Wniosek  naleŜy złoŜyć w Wydziale Edukacji UM nie później niŜ 
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

4. Osoba prowadz ąca szkoł ę lub jej dyrektor przekazuj ą, raz w miesi ącu, dane 
dotycz ące liczby uczniów faktycznie ucz ęszczających do szkoły/placówki, wg 
stanu na dzie ń 10-go danego miesi ąca (zgodnie ze stanem z  ksi ęgi ucznia i 
dzienników), najpó źniej do 15 dnia tego miesi ąca. 

       4a. dane uj ęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów zawier ają nazwisko,   
             imię, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania.    
5. Organ dotujący, na podstawie składanych przez szkoły/placówki miesięcznych 

informacji o stanie liczbowym uczniów, dokonuje wyliczenia wysokości przekazywanej 
dotacji. Organ dotujący przekazywać będzie dotację na konto szkoły/placówki co 
miesiąc, w ciągu całego roku kalendarzowego, w terminie do ostatniego dnia kaŜdego 
miesiąca.  
5a. dotacje, o których mowa w pkt 5, s ą przeznaczone na dofinansowanie       
realizacji  zada ń szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychow ania      
i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mo gą być wykorzystane       
wył ącznie na pokrycie wydatków bie Ŝących szkoły lub placówki. 

6. Osoba prowadząca szkołę/placówkę lub jej dyrektor potwierdzają na piśmie fakt 
otrzymania dotacji, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który 
szkoła/placówka otrzymała dotację. Sprawozdanie powinno zawierać: nazwę 
szkoły/placówki, wysokość otrzymanej dotacji i za jaki miesiąc została ona wypłacona, 
wysokość dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego, informację o 
przeznaczeniu dotacji na działalność szkoły/placówki. 



7. Dotacja za dany miesiąc powinna być w całości wykorzystana. W przypadku, gdy 
dotacja nie zostanie wykorzystana na bieŜąco, w sprawozdaniu (o którym mowa w pkt. 
6) naleŜy wyszczególnić nierozliczoną kwotę oraz informację kiedy zostanie rozliczona. 
Kwotę nierozliczoną naleŜy równieŜ wykazać w następnych sprawozdaniach 
miesięcznych, aŜ do jej całkowitego rozliczenia, które powinno nastąpić ostatecznie 
przy rozliczeniu dotacji za miesiąc grudzień danego roku. 

8. Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania podawanej przez 
szkoły/placówki liczby uczniów i przetwarzania ich danych osobowych  (o której 
mowa w pkt. 4 i 4a), a takŜe dokumentów potwierdzających sposób ich 
ewidencjonowania w prowadzonej przez szkołę/placówkę dokumentacji przebiegu 
nauczania.  

 8a. organowi dotuj ącemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu   
      wykorzystania dotacji przyznanych szkołom/pla cówkom, o których mowa w  
      pkt 5 i 5a. 
9. Do czasu otrzymania obowiązujących na dany rok budŜetowy: wysokości standardu 

podziału subwencji oraz wag, miesięczna dotacja dla dotowanych szkół i placówek 
wypłacana będzie w wysokości ustalonej w roku poprzednim. Wyrównanie róŜnicy, od 
1 stycznia, nastąpi po wyliczeniu obowiązujących na dany rok wysokości dotacji dla 
poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek.   

10. JeŜeli organ prowadzący szkołę niepubliczną (z uprawnieniami szkoły publicznej) lub 
publiczną niesamorządową wystąpi, za pośrednictwem organu dotującego, z 
wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej 
subwencji dla Miasta Gdyni z 0,6-procentowej rezerwy (będącej w dyspozycji ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych), z przeznaczeniem na cel zgodny z 
kryteriami podziału ww. rezerwy, a  Ministerstwo przyzna i przekaŜe środki organowi 
dotującemu, zostaną one przekazane na konto bankowe danej szkoły, w formie dotacji. 

 
 


