
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 marca 2019 r. 

Poz. 554 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1 )

 

z dnia 21 marca 2019 r. 

w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji 

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokość dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 

1669 i 2245), ustala się według następującego wzoru: 
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

a – wysokość dotacji celowej dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

b – kwotę środków przewidzianych w budżecie państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

c – liczbę osób w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały, 

d – stosunek liczby uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kolegiów pracowników 

służb społecznych, którym przyznano stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, w roku bazowym, do liczby osób zameldowanych na terenie gminy na po-

byt stały; w przypadku gdy liczba uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kole-

giów pracowników służb społecznych, którym przyznano stypendium szkolne, wynosi 0, należy wpisać liczbę 

uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecz-

nych, którym przyznano stypendium szkolne, w roku poprzedzającym rok bazowy, 

f – wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, 

n – wyznacznik dla każdej gminy, 

m – liczbę gmin. 

  

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 2315). 
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§ 2. Dotacja celowa, o której mowa w § 1, jest przekazywana w częściach, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. 

§ 3. W 2019 r. części za miesiące styczeń, luty i marzec zostaną przekazane w terminie do dnia 31 marca 2019 r. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)

 

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. 

w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze soc- 

jalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz. U. poz. 319), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie 

z art. 147 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. 

poz. 2245). 
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