
UCHWAŁA NR 694/XXI/2020 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji w wysokości wyższej, niż określona w art. 25 ust. 1 oraz 
w art. 28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom funkcjonującym na terenie 

miasta Lublin prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 39 ust. 1 pkt 2) w związku 
z art. 25 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Rada Miasta Lublin wyraża zgodę na udzielanie w 2020 roku z budżetu miasta Lublin dotacji, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, publicznym liceom 
ogólnokształcącym oraz publicznym branżowym szkołom I stopnia funkcjonującym na terenie miasta Lublin, 
a także publicznym placówkom, prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin, 
w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 
  

  
 Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

 
 

Jarosław Pakuła 
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Załącznik
do uchwały nr 694/XXI/2020
Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 2020 r.

Stawki dotacji obowiązującej w 2020 roku na ucznia w wysokości wyższej, niż określone w art. 25 ust. 1 
(liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia) i art. 28 ust. 1 (internat) ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17)

Lp. Podmiot dotowany
stawka
(w zł)

I. Liceum ogólnokształcące publiczne 664,83

II. Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:

1. uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18* 892,15

2. uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19* 853,47

3. uczeń, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym 
w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy 
zapotrzebowania na pracowników… albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 
w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 21*

982,40

4. uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 756,78

5. uczeń będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, 
który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu**, 
albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 21*

808,35

III. Internat - na wychowanka 816,57

* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części
   oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446)

** Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania 
     na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276)
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