I.

FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Wprowadzenie zasad obliczania środków budżetowych przeznaczanych na kształcenie specjalne w
samorządowych podmiotach oświatowych.
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie kształcenia specjalnego, obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.
3. Obowiązek odrębnego naliczenia dotacji na kształcenie specjalne dla wszystkich dotowanych
(niesamorządowych) podmiotów oświatowych.
4. Przewidywana subwencja oświatowa w zakresie kształcenia specjalnego na 2018 r.
II.

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ORAZ ROZLICZENIA
KOSZTÓW PRZEDSZKOLNYCH MIĘDZY GMINAMI

1. Zasady obliczania podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla placówek wychowania przedszkolnego.
2. Rodzaje wydatków bieżących samorządu i innych danych, przyjmowanych do obliczania PKD.
3. Odebranie prawa do dotacji na ucznia w zerówce odbywającego przygotowanie poza placówką
wychowania przedszkolnego.
4. Zmienione zasady aktualizowania podstawowej kwoty dotacji i wyrównywania lub potrącania kwoty
dotacji po aktualizacji.
5. Zakres zastosowania podstawowej kwoty dotacji do obliczania zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego samorządowych przedszkoli, form i oddziałów przedszkolnych.
6. Prawidłowy sposób dokonywania rozliczeń miedzy gminami oraz rozliczeń po aktualizacji PKD.
III. NOWELIZACJA DOTOWANIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
1. Dotacje dla szkół publicznych dla dzieci i młodzieży - obliczane jako iloczyn subwencji i wskaźnika
zwiększającego.
2. Sposób obliczania wskaźnika zwiększającego.
3. Specjalne zasady dotowania szkół publicznych w gminach miejsko-wiejskich.
4. Zmiana obliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół dla dorosłych - w oparciu o
przewidzianą subwencję oświatową.
5. Wprowadzenie dodatkowej dotacji na absolwentów szkół dla dorosłych - po zdaniu matury lub egzaminu
zawodowego.
6. Sposób obliczania liczby uczniów w szkołach niepublicznych dla dorosłych.
7. Nowe przesłanki wstrzymania dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych, niepublicznych poradni i
placówek oświatowych.
8. Zasady obliczania i przekazywania dotacji w okresie przejściowym - od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
9. Wprowadzenie odsetek podatkowych od nieterminowo przekazanych dotacji - na rzecz osoby
prowadzącej.
10. Wyłączenie dotacji oświatowej spod egzekucji administracyjnej i sądowej.
IV. NOWA UCHWAŁA DOTACYJNA
1. Obowiązek podjęcia nowej uchwały dotacyjnej - nowa podstawa prawna.
2. Terminy uchwalenia i zasady wejścia w życie uchwały.
3. Obowiązkowe i fakultatywne elementy zakresu uchwały – przedstawienie i omówienie nowego wzoru
uchwały.
V.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

