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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 53. posiedzeniu w dniu 5 listopada 2009 r. ustawę  

zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
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USTAWA 

z dnia 5 listopada 2009 r.  

 

zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.1)) w art. 90 ust. 2c otrzymuje brzmienie: 

„2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący 
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest 
ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości 
iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej pod-
stawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przelicze-
niu na jednego ucznia, i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby do-
towania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia   
kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na 
terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta 
pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżą-
cych stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przed-
szkoli  niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.”.   

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) w art. 1: 

1) w pkt 36 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Jeżeli formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, jest 
objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wycho-
wania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa 
koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty 
wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia 
wysokości dotacji dla form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.  



 
 

 

2  

jednego ucznia  i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby doto-
wania form wychowania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do po-
krycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku formy wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, na terenie gminy zobowiązanej 
do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielo-
nej dotacji w wysokości równej 50% wydatków bieżących stanowiących w 
gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla form wychowania przed-
szkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia.”;   

2) w pkt 38 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu: 

„2e. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w 
ust. 2d, jest objęty uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę for-
mę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten u-
czeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2d, do wysokości 
iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej 
podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowa-
nia przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procen-
towego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wycho-
wania przedszkolnego w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzie-
lonej dotacji. W przypadku braku niepublicznej formy wychowania przed-
szkolnego na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej 
dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 
40% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę u-
dzielenia dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w 
przeliczeniu na jednego ucznia.”,”. 

 

Art. 3. 
1. W 2009 r. koszty dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu pokrywa się na  

dotychczasowych zasadach. 

2. Przepis art. 90 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. 

 

Art. 4. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 
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