Projekt
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz
zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania
i wykorzystania dotacji § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymuje z budżetu Gminy Łazy dotację
ustaloną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 175% kwoty przewidzianej
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Łazy.”.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łazach
Anna Staniaszek
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UZASADNIENIE
Niniejszą uchwałą dokonuje się czasowego zwiększenia poziomu dotowania niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, ze 100%
do 175% środków otrzymywanych w części oświatowej subwencji ogólnej na jednego ucznia.
Wprowadzony Uchwałą Nr XVI/136/16 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 maja 2016 r. poziom
dotowania

obniżony

do

100%,

czyli

niezbędnego

minimum

określonego

w

ustawie

o systemie oświaty, zgodnie z przewidywaniami nie pozwoli zabezpieczyć całości kosztów utrzymania
dotowanych placówek i bardzo komplikuje ich sytuację finansową i organizacyjną. Ponadto inne
możliwości prawne nie pozwalają wesprzeć tych placówek w taki sposób, by pomóc im uzupełnić brakujące
środki np. na działalność świetlicy, biblioteki i stołówki szkolnej, na utrzymanie budynków czy zatrudnienie
personelu sprzątającego. Dlatego w wyniku przeprowadzonych analiz i wniosków ze spotkań z
przedstawicielami stowarzyszeń prowadzących 3 szkoły niepubliczne postanowiono czasowo zwiększyć
poziom dotowania szkół, wprowadzając jednocześnie zasadę, że przez kolejne lata procentowy poziom
dotacji będzie stopniowo zmniejszany aż do planowanego wcześniej poziomu 100%.
Proponowana w niniejszej uchwale zmiana jest tym bardziej uzasadniona, że od 1 września 2017 r.
Rząd RP planuje wprowadzić gruntowną reformę ustroju szkolnego, zakładającą stopniowe wygaszanie
gimnazjów przez przekształcenie ich w kl. VII i VIII szkoły powszechnej i docelowo utworzenie
ośmioklasowej szkoły powszechnej. Tym samym wzrośnie liczba dzieci i oddziałów klasowych w szkołach
podstawowych kosztem likwidacji oddziałów gimnazjalnych, co przełoży się również na zmiany w
funkcjonowaniu niepublicznych szkół podstawowych i na koszty ich działalności. Mamy nadzieję, że
proponowany przez nas okres przejściowy w wysokości udzielanej dotacji pozwoli zaobserwować, jak
placówki niepubliczne radzą sobie z wydatkami związanymi z wprowadzaniem tych zmian bez szkody dla
dzieci i ich rodziców.
Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łazach jest
uzasadnione.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym poprzez ogłoszenie go na stronie
internetowej.
Łazy, dnia 29.07.2016 r.
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