
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446,1579) oraz art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1 w związku z 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. 814,1579) oraz 
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943, 
1954, 1985, 2169; Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 roku 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Dla ustalenia wysokości dotacji na dany miesiąc organ prowadzący dotowaną placówkę przekazuje do 
urzędu w terminie do dnia 15 danego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na dzień 
10 danego miesiąca, sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2, z zastrzeżeniem ust. 2”,

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dla ustalenia wysokości dotacji za miesiąc grudzień organ prowadzący dotowaną placówkę przekazuje do 
urzędu w terminie do dnia 8 grudnia informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na dzień 5 grudnia, 
sporządzoną zgodnie ze wzorem nr 2, z zastrzeżeniem ust. 2”,

c) uchyla się ust.3.

2) w §5:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Publiczne przedszkola otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie 
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 Gminy Miasta 
Gdyni”,

b) ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na 
każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji  ogólnej dla Gminy Miasta Gdyni”;

3) Wzór nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Uchyla się wzór nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  
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Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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WZÓR nr 2  
 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW 
 

nazwa 
szkoły/ placówki: 
  
 
 

 
stan liczbowy uczniów na dzień ....................……r. 

A B C D E F G 
grupa/ 
klasa 

 

liczba 
oddziałów 

 
 

łączna 
liczba 

uczniów  
w 

oddziałach 
 

liczba uczniów 
niepełnosprawnych z 

podaniem rodzaju 
niepełnosprawności 

(waga P….) 

liczba uczniów 
uczęszczających w 
co najmniej 50% 

zajęć 
obowiązkowych * 

 

liczba uczniów 
nowoprzyjętych 

 

liczba uczniów 
wykreślonych 

 

0       
I        
II        
III        
IV        
V       
VI        

łącznie       
* dotyczy szkół dotowanych na podstawie art.90 ust.3 ustawy o systemie oświaty. Należy podać liczbę uczniów uczęszczających  

w co najmniej 50% zajęć obowiązkowych w miesiącu rozliczeniowym   
 
 

LICZBA UCZNIÓW  
 NA DZIEŃ ………………. 

 
rocznik wiekowy 
(rok urodzenia 

uczniów**) 

liczba uczniów z 
danego rocznika 

wiekowego 

liczba uczniów 
zamieszkałych na 

terenie innych 
gmin 

nazwa gminy wraz z 
liczbą uczniów z każdej z 

nich 

    
    
    
    

   **  w przypadku innych form wychowania przedszkolnego i przedszkoli należy podać liczbę dzieci w wieku od  2.5 lat  
i   starszych 

    
 
 

Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .............................. 2017 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1943 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania
i rozliczania dotacji oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

W dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę nr XXVII/667/16 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na
terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na mocy §3 ust.1 i 2 załącznika do uchwały ustalenie dotacji uzależnione jest od złożenia pisemnej
informacji o liczbie uczniów sporządzonej na podstawie danych zawartych w programie informatycznym
ODPN. Jednakże mając na uwadze aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zasadne jest
umożliwienie placówkom dotowanym złożenia informacji wyłącznie w formie pisemnej bez konieczności
korzystania z systemu ODPN.

Jednocześnie w celu dostosowania wzoru informacji o liczbie uczniów do wymagań przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych zachodzi konieczność modyfikacji wzoru nr 2 oraz uchylenia wzoru nr 4.
W sytuacji umieszczenia w informacji sporządzonej zgodnie ze wzorem nr 2 danych o liczbie uczniów
zamieszkałych na terenie innych gmin składanie oświadczeń przez rodziców, zgodnie ze wzorem nr 4, należy
uznać za bezprzedmiotowe.

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty publiczne przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują
dotację z budżetu gminy, niezależnie od faktu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w uchwale Rady Miasta Gdyni
nr XXVII/667/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku.

OE.4431.12.2017
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