
UCHWAŁA Nr <3K ̂ 0 .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 64 ust. 1 pkt 2
1 § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego 
w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik -  Przewodniczący

2) Sławomir Olejniczak -  członek

3) Marek Chyliński -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Dariusz Twardowski -  członek



UCHWAŁA Nr . .2020
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia listopada 2020 r.

PROJEKT

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 17) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publicznym 
szkołom, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
niebędącym szkołami specjalnymi, dotacji na każdego ucznia z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych, przez podwyższenie wskaźnika zwiększającego, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do 
wysokości 1,250.

§ 2. Ustala się okres udzielania dotacji, o której mowa w § 1 w wyższej 
wysokości od dnia 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY Nr . .2020

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia listopada 2020 r.

Zarząd Powiatu Sierpeckiego wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego 
w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

Rektor Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) 
w Sierpcu pismem z dnia 7 października 2020 r. zwrócił się z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego im. 
Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, dla którego jest organem prowadzącym, 
w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, przez podniesienie wskaźnika zwiększającego do poziomu 1,250, 
w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Obecnie od stycznia 2020 r. wskaźnik zwiększający dla liceum ogólnokształcącego 
wynosi 1,146.

Jak wskazano we wniosku od chwili przekształcenia Gimnazjum w Liceum 
Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego szkoła boryka się 
z poważnymi problemami finansowymi -  niska kwota dotacji oświatowej. Poza 
dotacją szkoła nie posiada innych źródeł utrzymania. Szczegółowe uzasadnienie 
wniosku w załączeniu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na 
udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1. 
(„Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem 
rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 
terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. L”)

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w uchwale, ustala 
okres udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.

Pismo skierowane do Rady Powiatu w Sierpcu przez organ prowadzący
Liceum Ogólnokształcące LEONIUM było przedmiotem obrad Zarządu Powiatu 
w Sierpcu Nr 66.2020 w dniu w dniu 19 października 2020 r., na którym ustalono, że 
ze względu na sytuację finansową Powiatu Sierpeckiego i dodatkowe wydatki JST 
związane z oświatą i sytuacją epidemiologiczną w powiecie, Zarząd przychylił się do 
wniosku co do zwiększenia wysokości wskaźnika zwiększającego do wartości 1,250,



jednak ze zmianą okresu obowiązywania podwyższonej kwoty dotacji od 1 listopada 
do 31 grudnia 2020 r. (we wniosku od 1 września do 31 grudnia 2020 r.).

Skutki finansowe uchwały dla budżetu

- kwota dotacji wynikająca z podstawowych wag na jednego ucznia liceum 
ogólnokształcącego zwiększyłaby się z 665,67 zł na 726,08 zł/miesięcznie (różnica 
60,41 zł miesięcznie/ucznia -162 uczniów Leonium).

- kwota dotacji na uczniów słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją to 1860,09 zł miesięcznie (wzrost o 154,75 zł -  2 uczniów)

- kwota dotacji na ucznia z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera to 
6 093,41 zł /miesiąc (o 506,97 zł więcej -  1 uczeń)

Łączny wzrost kwoty dotacji dla LEONIUM obejmujący miesiące listopad 
i grudzień 2020 r. to 21 205,78 zł

Wyjaśnienie wstecznej mocy obowiązującej § 1 i 2 uchwały.

Nadanie wstecznej mocy obowiązującej § 1 i 2 uchwały jest niezbędne dla realizacji celu tej 
regulacji prawnej, jakim jest udzielenie pomocy finansowej prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publicznym szkołom, w 
których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez zwiększenie kwoty dotacji, 
zgodnie z wnioskiem, jeszcze w roku 2020. Nadanie wstecznej mocy obowiązującej aktowi prawa 
miejscowego jest dopuszczalne na podstawie art. art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), jeżeli 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego działanie prawa wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 
Konstytucji RP, o ile tak wprowadzone przepisy polepszają sytuację prawną niektórych adresatów 
danej normy prawnej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej pozostałych jej adresatów (wyrok 
TK z dnia 25 września 2000 r., K 26/99, OTK 2000, nr 6, poz. 186). Uchwała spełnia ten warunek. 
Nadanie mocy wstecznej § 1 i 2 uchwały wynika z treści § 2, co jest zgodne z dyrektywą § 51 ust. 2 
zasad techniki prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283)”.


