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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych 

innych ustaw 

 

(druk nr 353) 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609) 

 

Art. 28. 

1. Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 

subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, 

skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań 

oświatowych. 

2. Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

3. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 

listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje 

jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

[5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki 

zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań 

związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych 

w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem 

innych form wychowania przedszkolnego - w sposób określony na podstawie ust. 6. Do 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie 

danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.). 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 
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uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te 

jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i 

placówkach.] 

<5. Po odliczeniu rezerwy, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki 

zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z: 

1) dowozem uczniów; 

2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom w wieku do lat 5 w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i 

kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu 

terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1) typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki; 

2) stopni awansu zawodowego nauczycieli; 

3) liczby uczniów w szkołach i placówkach; 

4) liczby dzieci w wieku 6 lat i powyżej, objętych wychowaniem przedszkolnym w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego; 

5) zróżnicowania kwot ustalanych na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym i 

dzieci realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki z uwzględnieniem wyższej 

kwoty na dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz 

wyższej kwoty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na 

terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców.> 

<7. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w 

bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. 

zm.).> 

 

Art. 70c. 

1. W latach 2015-2019 w budżecie państwa tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na 

dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, 

ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

2. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 268 000 tys. zł. 

2a. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, na rok 2016 ustala się w wysokości 210 000 tys. zł. 

2b. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, na rok 2017 ustala się w wysokości 225 000 tys. zł. 
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2c. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, na rok 2018 i 2019 ustala się w ustawie budżetowej w 

wysokości zapewniającej, aby dochody województw z tytułu części wyrównawczej i 

części regionalnej subwencji ogólnej pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z 

przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej nie były niższe niż dochody z tych 

tytułów wyliczone na podstawie art. 24 i art. 25, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

14 listopada 2014 r., pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na 

część regionalną subwencji ogólnej, wyliczone zgodnie z art. 31, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 14 listopada 2014 r. 

3. Rezerwę, o której mowa w ust. 1, rozdziela minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w sposób określony w ust. 4, między województwa, w których powierzchnia 

dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od 

powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, rozdziela się między województwa w następujący sposób: 

1)   oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, wskaźnik równy 

ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich w kraju i liczby mieszkańców kraju; 

2)   oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, dla danego 

województwa wskaźnik równy ilorazowi powierzchni dróg wojewódzkich w 

województwie i liczby mieszkańców tego województwa; 

3)   ustala się województwa, dla których wskaźnik określony w pkt 2 jest wyższy niż 

wskaźnik określony w pkt 1; 

4)   oblicza się - dla województw ustalonych zgodnie z pkt 3 - sumę wskaźników, o 

których mowa w pkt 2; 

5)   oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku - dla każdego z 

województw ustalonych zgodnie z pkt 3 - współczynnik udziału wskaźnika, o którym 

mowa w pkt 2, w sumie wskaźników obliczonej zgodnie z pkt 4; 

[6)   wysokość kwoty należnej województwu oblicza się jako iloczyn współczynnika 

udziału, obliczonego w sposób określony w pkt 5, i kwoty, o której mowa w ust. 2.] 

<6) wysokość kwoty należnej województwu oblicza się jako iloczyn współczynnika 

udziału, obliczonego w sposób określony w pkt 5, i kwoty, o której mowa 

odpowiednio w ust. 2–2c.> 

5. Środki rezerwy, o której mowa w ust. 1, są przekazywane dla województw w formie dotacji 

celowej, której wysokość nie może stanowić więcej niż 98% kosztów realizacji zadań. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje o wysokości dotacji celowej 

właściwe województwa oraz wojewodów w terminach określonych w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 

2. Przepis art. 33 ust. 1a stosuje się odpowiednio. 

7. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o rocznej kwocie dotacji celowej wynikającej z 

ustawy budżetowej, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie wniosku, o którym mowa 

w ust. 7, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji 

wojewody. 
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9. Wojewoda udziela województwu dotacji celowej w kwocie nie wyższej niż określona w 

informacji przekazanej w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2. Do rozliczenia i 

zwrotu dotacji udzielonej województwom stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 

późn. zm.) 

 

Art. 14. 

(ust. 1-4b pominięto) 

4c. (uchylony). 

5. Rada gminy: 

1)   [określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych 

przez gminę:] <określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:> 

a)  publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1 pkt 2, 

b)  publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; 

2)   może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których 

mowa w pkt 1. 

5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę 

zajęć. 

5b. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5a, podlega waloryzacji. 

Waloryzacja dokonywana po raz pierwszy polega na pomnożeniu kwoty opłaty, o której 

mowa w ust. 5a, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu w dół do pełnych groszy. 

Kolejne waloryzacje wysokości opłaty polegają na pomnożeniu kwoty opłaty z roku, w 

którym była dokonywana ostatnia waloryzacja, przez wskaźnik waloryzacji i zaokrągleniu 

w dół do pełnych groszy. Waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku 

kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego 

zgodnie z ust. 5c lub 5d. 

5c. Jeżeli średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określany 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 748, z późn. zm.), za rok kalendarzowy, w którym była przeprowadzona 

ostatnia waloryzacja, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz pierwszy - za rok 
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2013, wyniósł co najmniej 110, to wartość tego wskaźnika podzieloną przez 100 przyjmuje 

się jako wskaźnik waloryzacji. 

5d. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 5c, nie został spełniony, to wskaźnik waloryzacji 

ustala się jako iloczyn podzielonych przez 100 wartości średniorocznych wskaźników cen, 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 1,1 w okresie od roku 

kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnia waloryzacja, do roku 

poprzedzającego termin waloryzacji, a w przypadku waloryzacji dokonywanej po raz 

pierwszy, w okresie od roku 2013 do roku poprzedzającego termin waloryzacji. 

5e. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do końca marca roku, w którym 

jest dokonywana waloryzacja, o której mowa w ust. 5b, wysokość wskaźnika waloryzacji 

oraz maksymalną wysokość kwoty opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, po waloryzacji. 

5f. Publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby 

fizyczne, pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie 

wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 1. 

5g. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, 

zwalnia rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, na warunkach określonych przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. 

Organ prowadzący może upoważnić do udzielania tych zwolnień dyrektora przedszkola, a 

w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - także dyrektora odpowiedniej 

szkoły podstawowej. 

5h. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepubliczną inną formę 

wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, może przyznać częściowe 

lub całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego również w 

przypadkach innych niż określone przez radę gminy na podstawie ust. 5 pkt 2. 

5i. Rodzic zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 2, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

6. Do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz 

publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 67a stosuje się 

odpowiednio. 

7. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ust. 2, 5 i 6. 

8. Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne 

przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepubliczne inne formy wychowania 
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przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż 

opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9. 

9. Do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez organy, 

o których mowa w art. 5 ust. 3a i 5b, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5-5e, 5g, 5i i 6, 

z rym że kompetencje rady gminy określone w ust. 5 wykonują te organy. 

 

Art. 14d. 

[1. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na 

dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.] 

<1. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 

lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być 

wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z 

realizacją tych zadań.> 

2. Podziału środków przeznaczonych na dotację, o której mowa w ust. 1, pomiędzy 

poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

[3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn 

kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci korzystających z wychowania 

przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu 

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji.] 

<3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana jako 

iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 

korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.> 

4. Kwota roczna dotacji, o której mowa w ust. 1, na każde dziecko, o którym mowa w ust. 3, 

bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, wynosi 1506 zł. 

5. Kwota roczna, o której mowa w ust. 4, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym 

średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym 

w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. 

[6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest pomniejszana o 

kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest udzielana dotacja, i liczby 

dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta), wbrew 

obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie wskazał miejsca korzystania z wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z art. 14 ust. 4b.] 

<6. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, obliczona zgodnie z ust. 3, jest 

pomniejszana o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest 

udzielana dotacja, i liczby dzieci w wieku do lat 5, którym gmina ma obowiązek 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1479613:part=a14%28d%29u5:nr=1&full=1
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zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w 

danym roku szkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego 

przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, oddziału przedszkolnego w 

niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w art. 90 ust. 1ba lub niepublicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, którym 

wójt (burmistrz, prezydent miasta), wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie 

wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14 ust. 4b.> 

7. Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom odpowiednio 

warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, i warunków do 

realizacji prawa, o którym mowa w art. 14 ust. 3b. 

[8. Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla danej 

gminy zgodnie z ust. 3 i 6 jest większa niż średnioroczna liczba dzieci korzystających z 

wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, na który 

została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w nadmiernej wysokości podlega 

zwrotowi do budżetu państwa.] 

<8. Jeżeli liczba dzieci uwzględniona do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy dla 

danej gminy zgodnie z ust. 3 i 6 jest większa niż średnioroczna liczba dzieci w wieku 

do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w 

roku budżetowym, na który została udzielona dotacja, część dotacji pobrana w 

nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa.> 

9. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udzielają wojewodowie. Dotację przekazuje się w 12 

częściach w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem pierwszej części, którą 

przekazuje się niezwłocznie po zwiększeniu wydatków w części budżetu państwa będącej 

w dyspozycji wojewody, z wyrównaniem za okres od początku roku budżetowego. 

10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób 

ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania 

średniorocznej liczby dzieci, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza 

rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i 

przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa; 

2)   sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, o których mowa w ust. 6, biorąc 

pod uwagę możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i 

informatycznych nośników danych. 

11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i innej 

formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola lub 

szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają: 

1)   imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku 

braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   imiona i nazwiska rodziców; 
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3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane przez okres dwóch lat 

od dnia przekazania tych informacji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.)  

 

Art. 16. 

[1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego: 

1)   w 2013 r. - 504 mln zł; 

2)   w 2014 r. - 1.567 mln zł; 

3)   w 2015 r. - 1.652 mln zł; 

4)   w2016 r. - 1.713 mln zł; 

5)   w 2017 r. - 1.726 mln zł; 

6)   w 2018 r. - 1.768 mln zł; 

7)   w 2019 r. - 1.828 mln zł; 

8)   w2020 r. - 1.852 mln zł; 

9)   w2021 r. - 1.868 mln zł; 

10)  w 2022 r. - 1.879 mln zł.] 

<1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań gmin w zakresie 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5: 

1) w 2017 r. – 1374 mln zł; 

2) w 2018 r. – 1404 mln zł; 

3) w 2019 r. – 1426 mln zł; 

4) w 2020 r. – 1483 mln zł; 

5) w 2021 r. – 1534 mln zł; 

6) w 2022 r. – 1610 mln zł; 

7) w 2023 r. – 1671 mln zł; 

8) w 2024 r. – 1732 mln zł; 

9) w 2025 r. – 1785 mln zł; 

10) w 2026 r. – 1832 mln zł.> 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów 

wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża 

mechanizmy korygujące. 

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w 

ust. 1, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną odpowiednio w art. 11 albo w art. 14d 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powodowałyby 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a11&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a14%28d%29u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a14%28d%29u4&full=1
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zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, do 

wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę roczną, równą zaokrąglonemu 

w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok budżetowy określonemu w ust. 1 

oraz liczby dzieci przyjętej do obliczenia wysokości dotacji. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 czerwca 2016 r. O ZMIANIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1010) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-69 pominięto) 

70)  art. 79a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 79a. 1. Przez podstawową kwotę dotacji dla innych form wychowania 

przedszkolnego należy rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych form wychowania 

przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania przedszkolnego, 

w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich 

zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o: 

1)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w tych innych formach wychowania 

przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, 

2)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za 

wyżywienie w tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

stanowiące dochody budżetu gminy, 

3)   sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych 

w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 

71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych 

innych formach wychowania przedszkolnego, 

4)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych innych form wychowania 

przedszkolnego, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:ver=7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a79%28a%29:ver=7&full=1
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5)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej 

formie wychowania przedszkolnego, posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 

3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

6)   iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w innych 

formach wychowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 

71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

7)   zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na 

programy, o których mowa w art. 90u, w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę 

uczniów niepełnosprawnych w tych innych formach wychowania 

przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności. 

[2. Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej 

szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, 

który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest 

ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w 

wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 

podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla 

innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której 

uczeń uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na 

dany rok budżetowy.] 

<2. Jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w 

publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń w wieku 

do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej 

odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, podstawowej 

kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oddział przedszkolny, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form 

wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń 

uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, 

pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.> "; 

71)  w art. 80: 

a)  ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: 

"2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące 

przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy 

dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane 

z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 

podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

[2a. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.] 

<2a. Jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza 

uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to 

przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 

2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.> ", 

b)  po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu: 

"2aa. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola specjalne otrzymują na 

każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.", 

c)  ust. 2b-2d otrzymują brzmienie: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a80:ver=7&full=1


- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

"2b. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna 

prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w 

wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 

że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w 

części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie 

gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w 

wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 

najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2c. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5, oraz poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 2, 2aa, 2b, 

2da, 2dc, 3, 3a, 3ab i 3ac, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takie dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla 

gminy lub powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca publiczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, 

które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

[2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 

2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę 

wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do 

wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy 

iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na 

dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o 
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której mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu 

pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.] 

<2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika 

procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej 

do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego 

określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w 

wysokości 50%.> ", 

d)  po ust. 2d dodaje się ust. 2da-2dc w brzmieniu: 

"2da. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na 

każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości 

równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej 

prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji 

określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej 

gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

[2db. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 2da, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 
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udzielonej zgodnie z ust. 2da, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.] 

<2db. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, o 

którym mowa w ust. 2da, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący 

mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 

2da, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.> 

2dc. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału 

przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w 

szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.", 

( lit.e – m pominięto )  

(pkt 72-77 pominięto 

78)  w art. 90: 

(lit.a – lit. e pominięto) 

f)  ust. 1h-1k otrzymują brzmienie: 

"1h. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 1g, gmina nadal 

nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, 

którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w 

ust. 1d, dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli gmina 

nadal nie zapewnia miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim 

dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania 

przedszkolnego, gmina jest obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w 

ust. 1d, dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

1i. Informację o otrzymywaniu przez niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, wpisuje 

się do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1. Przepisy art. 82 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

1j. Dotacja, o której mowa w ust. 1b, 1ba lub 1c, jest udzielana pod warunkiem, że 

osoba prowadząca odpowiednio niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania 

przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Przepisu nie stosuje się w roku, w którym 

dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1479613:part=a90:ver=7&full=1
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[1k. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 

ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.] 

<1k. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 1b, uczęszcza 

uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, 

który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten 

uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1b, pomniejszonej o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy.> ", 

g)  po ust. 1k dodaje się ust. 1ka w brzmieniu: 

"[1ka. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o 

którym mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten 

uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy.] 

<1ka. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o 

którym mowa w ust. 1ba, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący 

mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 

koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1ba, pomniejszonej o kwotę dotacji, 

o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy.> ", 

h)  ust. 1l-1o otrzymują brzmienie: 

"[1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 1c, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę 

wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z 

ust. 1c do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 

określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w ust. 1c, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku 

na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji 

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 1c, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 50%.] 
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<1l. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której 

mowa w ust. 1c, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem 

gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest 

uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 

pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1c do wysokości iloczynu 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i 

wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1c, w 

gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając 

powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, 

przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na 

terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji 

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 1c, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym 

przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 50%.> 

1m. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę 

wychowania przedszkolnego, otrzymująca dotację, o której mowa odpowiednio w 

ust. 1b, 1ba lub 1c, może zrezygnować ze spełniania warunków, o których mowa 

odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, i pobierania tej dotacji, z końcem roku 

szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze rezygnacji: rodziców 

uczniów przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 

formy wychowania przedszkolnego, organu udzielającego dotacji oraz kuratora 

oświaty, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym ma nastąpić ta rezygnacja. 

1n. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze decyzji, może cofnąć 

niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania przedszkolnego dotację, o 

której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego warunków 

określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. Cofnięcie dotacji następuje z 

urzędu lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po uprzednim 

wezwaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoby prowadzącej 

przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 

lub inną formę wychowania przedszkolnego do zaprzestania naruszania 

warunków określonych odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące. 

1o. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może 

wyrazić zgodę na udzielenie niepublicznemu przedszkolu, szkole podstawowej, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formie wychowania 

przedszkolnego dotacji, o której mowa odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c, w 
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wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w ust. 1b, 1ba lub 1c. 

Rada gminy w uchwale ustala okres udzielania dotacji w tej wysokości.", 

i)  ust. 2a-2c otrzymują brzmienie: 

"2a. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego 

typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda 

organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie 

uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji. 

2b. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające 

warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z 

budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 

informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie 

przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 

75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

[2c. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń 

niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na 

potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie 

zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy 

iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na 

dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 75%.] 
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<2c. Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza 

uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, 

który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten 

uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości 

iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy 

dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej 

do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o 

kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany 

rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, o którym 

mowa w ust. 2b, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu 

pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.> ", 

j)  po ust. 2c dodaje się ust. 2ca w brzmieniu: 

"2ca. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, 

pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi 

właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.", 

k)  ust. 2d i 2e otrzymują brzmienie: 

"2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w ust. 1c, 

otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę 

dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 40% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

[2e. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 

2d, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania 

przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem 
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jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości 

iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i 

wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w gminie zobowiązanej do 

pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o 

której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W 

przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji 

niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2d, 

zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się 

wskaźnik procentowy w wysokości 40%.] 

<2e. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa 

w ust. 2d, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy 

dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d do wysokości iloczynu podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego 

ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d, w gminie zobowiązanej do pokrycia 

kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o 

której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W 

przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w 

ust. 2d, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym 

przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 40%.> ", 

l)  po ust. 2e dodaje się ust. 2ea-2ec w brzmieniu: 

"2ea. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w ust. 1ba, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z 

budżetu gminy dotację w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji 

dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba 

prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy szkoły 

podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% 

jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, 

kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty 
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dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w 

najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

[2eb. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym 

mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę 

podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem 

niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 

udzielonej zgodnie z ust. 2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, określonej dla 

gminy dotującej, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania 

niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

o których mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d 

ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na 

terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji niepublicznej 

szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w 

ust. 2ea, zamiast wskaźnika procentowego określonego w zdaniu pierwszym 

przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 75%.] 

<2eb. Jeżeli do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o 

którym mowa w ust. 2ea, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący 

mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 

2ea do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, 

w których zorganizowano oddział przedszkolny, określonej dla gminy dotującej, 

i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których 

mowa w ust. 2ea, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 

dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 

14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku 

braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji 

niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, o której mowa w ust. 2ea, zamiast wskaźnika procentowego 

określonego w zdaniu pierwszym przyjmuje się wskaźnik procentowy w 

wysokości 75%.> 

2ec. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu 

powiatu dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca 
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niepubliczną szkołę podstawową specjalną, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o 

planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji.", 

(lit. m – lit. x pominięto)   

(pkt 79-82 pominięto) 

2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego 

szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum, w których obwodzie 

mieszkają osoby, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b, kurator oświaty wskazuje 

odpowiednio szkołę podstawową albo gimnazjum, w których te osoby będą realizować 

obowiązek szkolny. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 20a ust. 2 i 5 nie stosuje się, a 

przepis art. 17 ust. 3 stosuje się odpowiednio.". 

 

 

 


