
UCHWAŁA NR XXXIV/730/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W § 5 Rozdziału 2. Tryb udzielania dotacji Uchwały Nr XXXI/657/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 
18 listopada 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Organ 
prowadzący szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w § 2 pkt 9) i 10), składa wniosek o udzielenie 
dotacji w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”  

2. W § 5 Rozdziału 2. Tryb udzielania dotacji ww. uchwały ust. 8 otrzymuje brzmienie: „W celu uzyskania 
dotacji, o której mowa w art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 5, art. 31 ust. 1a, art. 31a ust. 1 ustawy, organ prowadzący: 
publiczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, publiczne branżowe szkoły II stopnia i publiczne szkoły 
policealne, niebędące szkołami specjalnymi, publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia 
i niepubliczne szkoły policealne, niebędące szkołami specjalnymi, niepubliczne szkoły ponadpodstawowe 
prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe - składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył szkołę, wniosek oraz zaświadczenie potwierdzające 
fakt uzyskania przez ucznia świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.” 

3. W § 5 Rozdziału 2. Tryb udzielania dotacji ww. uchwały dopisuje się ust. 17, nadając mu brzmienie: 
„Korektę informacji, o której mowa w ust. 3, zwiększającą liczbę uczniów, należy złożyć, wraz z pisemnym 
uzasadnieniem, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy informacja miesięczna o aktualnej 
liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca. Wyrównanie kwoty dotacji nastąpi: 

1) w przypadku złożenia korekty do 12 dnia miesiąca - do ostatniego dnia miesiąca, w którym korekta została 
złożona; 

2) w przypadku złożenia korekty po 12 dniu miesiąca - do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym została złożona korekta.” 

4. W § 5 Rozdziału 2. Tryb udzielania dotacji ww. uchwały dopisuje się ust. 18, nadając mu brzmienie: 
„Korektę informacji, o której mowa w ust. 3 zmniejszającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za 
dany miesiąc, należy, wraz z pisemnym uzasadnieniem, złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego 
podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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