
 

 

Uchwała Nr XXXV/325/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 stycznia 2013 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  

1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a i 4 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Dokonuje się zmiany pkt 6 w § 2 Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Karczew w 

wysokości 115% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Karczew”. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty stanowi: „Dotacje dla szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego 

ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego ...”.  

Z uwagi na prośbę Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o zwiększenie dotacji na 

bieżące zadania, przychylamy się do prośby j.w. i zwiększamy dotację do 115% kosztów 

przewidzianych na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymanej przez Gminę Karczew. 

Należy zwrócić uwagę, że w chwili otrzymania od Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji o 

wysokości subwencji, kwota subwencji będzie przeliczana na liczbę uczniów uczęszczających do 

szkół Gminy Karczew. Wyliczona kwota subwencji dla dotowanej szkoły będzie przeliczana co 

miesiąc przez liczbę uczniów aktualnie uczęszczających do placówki dotowanej i powiększona o 

15% wysokości subwencji z budżetu Gminy Karczew, co da nam ostateczną kwotę 115% 

przewidzianą na ucznia w dotowanej placówce.  

Z uwagi jw. prosi się Radę Miejską w Karczewie o podjęcie stosownej uchwały. 


