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UCHWAŁA NR .../L/2023 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie przyjęcia „Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu 
zadań oświatowych  dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu 

terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole. ” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 21 ust. 2 pkt d Statutu Gminy Praszka 
( Dz.Urz.Woj. Opolskiego nr 1992 z 03.10.2016) Rada Miejska w Praszce, uchwala co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się „Apel Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań 
oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego 
przekazywanych dotacji na ucznia w szkole ”, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.  

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się: 

1. Prezydentowi RP 

2. Marszałkowi Senatu RP 

3. Marszałkowi Sejmu RP 

4. Prezesowi Rady Ministrów 

5. Ministrowi Edukacji i Nauki 

6. Posłom i Senatorom z  województwa opolskiego 

7. Wojewodzie Opolskiemu 

8. Opolskiemu Kuratorowi Oświaty 

9. Związkowi Województw RP 

10. Samorządom z obszaru województwa opolskiego 

11. Mieszkańcom Gminy Praszka poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Praszce. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Łazik 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD4D5EB5-74F0-4F44-9B66-4DF1726D71D7. Projekt Strona 2



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apel Gminy Praszka  

w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących 

zasad rozliczenia finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywanych 

dotacji na ucznia w szkole 

 

Gmina Praszka apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie w ustawie z dnia  

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 ze zm.) 

zmian prowadzących do umożliwienia rozliczeń miedzy gminami kwot przekazywanych dotacji ponad 

środki otrzymywane z subwencji oświatowej, poprzez  

 
- dodanie w „Rozdział 4 Rozliczenia finansowe między jednostkami samorządu terytorialnego”  

„art. 51 a” o następującej treści:  

 

„ Art. 51 a . Jeżeli do publicznej szkoły prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostką 

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina której mieszkańcem 

jest ten uczeń, pokrywa koszty tego ucznia w wysokości równej przekazywanej dotacji przez jst będącej 

dla tej szkoły organem rejestrującym, pomniejszonej o kwotę przewidzianą na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej.”  

 

Od kilku lat obserwujemy wzrost kosztów finansowania oświaty. Do 2016 roku tempo wzrostu 

subwencji oświatowej mniej więcej nadążało za wzrostem kosztów utrzymania oświaty, z tendencją 

spadkową ok. 0,5 mld złotych rocznie. Po przeprowadzonych zmianach w systemie oświaty i zasadach 

jej finasowania tempo spadku wzrosło do 2,9 mld złotych rocznie. Obecnie samorządy z własnych, coraz 

bardziej ograniczonych dochodów (udziały rzeczywiste w PIT), dopłacają do zadań objętych subwencją 

oświatową, kwotę 19,7 mld zł rocznie. 

Znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szkół, wzrost subwencji w stopniu nie pokrywającym nawet 

kosztów wzrostu wynagrodzeń, inflacja – spowodowały, że systematycznie rośnie „wskaźnik 

zwiększający” o którym mowa w art. 14 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U.  

z 2022 r., poz. 2082 ze zm.). Gmina Praszka, jak wiele gmin w Polsce, przekazuje dotacje dla placówek 

niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu 

terytorialnego. 

 

W artykule 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych został bardzo dobrze rozwiązany temat 

przekazywania dotacji i rozliczeń między gminami, jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez gminę lub dotowanej przez gminę, uczęszczał uczeń objęty wychowaniem 

przedszkolnym, nie będący jej mieszkańcem. W tej sytuacji gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń 

pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, 

pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa, przewidzianej na ucznia na dany rok 

budżetowy. Niestety brak jest analogicznych uregulowań prawnych dotyczących rozliczeń między 

gminami w przypadku przekazywanych dotacji na ucznia w szkole. Powoduje to sytuację, w której 

gmina przekazuje dotacje przewyższającą subwencje oświatową, na uczniów będących mieszkańcami 

gminy oraz tych spoza gminy. Przekazywana subwencja wystarcza na pokrycie około 2/3 wszystkich 

kosztów. Pozostała część to środki z budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego.  

  

W obecnej sytuacji, gdy ograniczane są dochody własne gminy, zasadnym jest wprowadzenie rozliczeń 

miedzy gminami kwot przekazywanych dotacji ponad środki otrzymywane z subwencji oświatowej na 

powyżej proponowanych zasadach. 

 

Załącznik do uchwały Nr .../L/2023

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 31 stycznia 2023 r.
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W związku z powyższym Rada Miejska w Praszce mając na uwadze interes społeczny i ekonomiczny  

mieszkańców naszej gminy apeluje o zmianę tych regulacji.  
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