
 
 
druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

 
 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 
2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe 
gminy i powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie 

Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne (z późn. zm.). 
 
 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z 
późn. zm.), art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r 
Nr 68, poz. 449), Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 

roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i 
powiatu, realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta 
Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne (z późn. zm.) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1/ Tytuł załącznika Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 
11 lipca 2001 roku otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Szczegółowe zasady udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy (powiatu), 
realizowane w przedszkolach wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, 
szkołach wymienionych w art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty oraz placówkach 
wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, prowadzonych na terenie 
Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne.” 
 
2/ W § 1 załącznika nr 1 do uchwały dodaje się ust. 1a o następującej treści: 
 
„1 a.  Dotacja udzielana przez Miasto Kraków zwane dalej „organem dotującym” dla 
publicznych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty 
prowadzonych na terenie Miasta Krakowa przez osoby prawne lub fizyczne przysługuje 
w wysokości równej wydatkom bieŜącym przewidzianym na jednego wychowanka w 
placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Miasto Kraków, jednak nie 



niŜszej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.” 

  
3/ § 2 ust.3 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:  
 
„3. Wymogu złoŜenia wniosku o dotację nie później niŜ do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) w trakcie roku budŜetowego zlikwidowana zostaje placówka publiczna lub 
niepubliczna prowadzona przez Gminę Miejska Kraków, a w jej miejsce i 
przejmując jej działalność uruchomiona zostaje publiczna lub niepubliczna 
placówka wymieniona w § 1 prowadzona przez osobę prawną lub fizyczną, 

2) osoba prawna lub fizyczna zamierzająca prowadzić publiczną szkołę lub szkołę 
z internatem złoŜyła do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o udzielenie 
zezwolenia po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma 
nastąpić uruchomienie szkoły (szkoły z internatem) i zezwolenie takie 
otrzymała.” 

 
4/ § 2 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
„4. W przypadkach o których mowa w ustępie 3 dotacji udziela się z chwilą rozpoczęcia 
działalności przez nową placówkę w oparciu o złoŜony przez nią wniosek opisany w 
ust. 1 z tym, Ŝe: 

1) w przypadku opisanym w ust.3 pkt 1 wniosek o udzielenie dotacji powinien być 
złoŜony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności; 

2) w przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2 wniosek o udzielenie dotacji powinien być 
złoŜony w terminie do 30 dni po otrzymaniu zezwolenia w trybie art. 58 ust. 3 
ustawy o systemie oświaty, z zastrzeŜeniem pkt 3; 

3) w przypadku szkół publicznych, które w 2007 roku rozpoczęły działalność na 
zasadach opisanych w ust. 3 pkt 2, wniosek o naliczenie dotacji powinien być 
złoŜony w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
2007r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
 
 

Proponowana nowelizacja ma na celu umoŜliwienie dotowania szkół 

publicznych w sytuacjach, gdy ich organy prowadzące w uzasadnionych przypadkach 

złoŜyły do Prezydenta Miasta Krakowa wniosek o udzielenie zezwolenia na załoŜenie 

szkoły po dniu 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji i otrzymały 

takie zezwolenie. 

 

Ponadto nowelizacja rozwiązuje problem udzielenia dotacji dla Katolickiego 

Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej, w którego skład wchodzą: 

� Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny z Nazaretu, 

� Katolickie Gimnazjum im. Św. Rodziny z Nazaretu, 

� Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny z Nazaretu. 

Wymienione powyŜej szkoły decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 3/07 z dnia 13 

lipca 2007 roku rozpoczęły swą działalność od 1 września 2007 roku, jako szkoły 

publiczne, przejmując wszystkich uczniów uczęszczających dotychczas do szkół 

prowadzonych przez Stowarzyszenie Dom Rodzinny.   

 

Jak wynika z powyŜszego, przyjęcie i przekazanie pod obrady Rady Miasta 

Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr 

LXXXIII/734/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 roku w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu, 

realizowane w placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Krakowa 

przez osoby prawne lub fizyczne, z późniejszymi zmianami, jest w pełni zasadne. 

 

 

 


