
UCHWAŁA  Nr XLV/223/2009  
      Rady Miejskiej w Żarowie

                                  z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 
Gminy Żarów przez inne podmioty ni  ż   jednostki samorz  ą  du   
terytorialnego i ministrowie.

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) 
Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji 
przekazywanych z budżetu Gminy  Żarów dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez podmioty inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć  ustawę  z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572; z późn. zm.);

2) organie prowadzącym przedszkole lub szkołę – należy przez to rozumieć 
podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub ministrowie,

3) dotacji – należy przez to rozumieć  udzielaną z budżetu Gminy Żarów, na 
zasadach wynikających z przepisów art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie 
oświaty i niniejszej uchwały, „dotację podmiotową” w rozumieniu art. 106 
ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.  U.  Nr  249,  poz.  2104;  z  późn.  zm.),  która  przeznaczona  jest  na 
dofinansowanie  działalności  bieżącej  z  tytułu  prowadzenia  szkoły  lub 
przedszkola,

4) uczniu – należy przez to rozumieć  również wychowanka w przedszkolu,



5) rachunku  bankowym –  należy  przez  to  rozumieć   rachunek  bankowy 
założony przez osobę  prowadzącą szkołę lub przedszkole,

6)  rozliczeniu dotacji  –  należy przez to rozumieć  przedstawienie Gminie 
Żarów, informacji  niezbędnych do ustalenia dotacji  należnej dla szkoły 
lub  przedszkola,  informacji  o  pokryciu  ze  środków  dotacji  wydatków 
poniesionych  na  działalność   szkoły  lub  przedszkola  oraz  ustalenie 
wysokości zobowiązania Gminy Żarów z tytułu dopłaty na rzecz szkoły 
lub przedszkola, albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie.

7) wydatkach bieżących-  należy  przez  to  rozumieć  wydatki  ponoszone na 
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe 
ponoszone  na  utrzymanie  budynku  i  zabezpieczenie  procesu 
dydaktyczno- wychowawczego.

8) wydatkach bieżących na jednego ucznia ustalonych lub ponoszonych z 
budżetu  Gminy  Żarów  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  wydatków 
bieżących przeliczoną na jednego ucznia, dla której wyliczenia podstawę 
stanowią  ustalone  w  budżecie  Gminy  Żarów  wydatki  bieżące  w 
przedszkolach publicznych lub szkołach publicznych prowadzonych przez 
Gminę  Żarów  oraz  liczba  uczniów  według  sprawozdania  na  dzień  30 
września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,   a  w  roku 
budżetowym  ponoszone  z  budżetu  Gminy  Żarów  wydatki  bieżące  w 
przedszkolach publicznych lub szkołach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Żarów i  faktyczna w danym miesiącu roku budżetowego liczba 
uczniów w tych placówkach ustalona na podstawie informacji dyrektorów 
przedszkoli publicznych i szkół publicznych prowadzonych przez Gminę 
Żarów.

Rozdział II. Podstawa obliczania dotacji.

§ 3.  1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w 
wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów z tym, że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żarów.

 2.Przedszkola  niepubliczne  otrzymują  na  każdego  ucznia  dotację  w  
wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Żarów wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu  na  jednego  
ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej  na  niepełnosprawnego  ucznia  przedszkola  i  oddziału  
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Żarów.

3. Osoba prowadząca  publiczne przedszkole w formach, o których mowa w 



przepisach wydanych na podstawie art.  14a ust.  7-  ustawy o systemie 
oświaty,  otrzymuje  na  każdego  ucznia  objętego  tą  formą  wychowania 
przedszkolnego  dotację  z  budżetu  Gminy  Żarów  w  wysokości   50  % 
wydatków  bieżących  przewidzianych  na  jednego  ucznia  w  przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez Gminę Żarów. W przypadku przedszkola 
niepublicznego , o którym mowa w art. 14a ust.7 dotacja ta wynosi 40 %.

4. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 100% 
wydatków bieżących przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego 
samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Gminę Żarów.

5.  Szkoły  niepubliczne  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  w  których 
realizowany  jest  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki,  otrzymują 
dotację  na  każdego  ucznia  w  wysokości  100% kwoty  przewidzianej  na 
jednego  ucznia  danego  typu  i  rodzaju  szkoły  w  części  oświatowej 
subwencji  ogólnej  otrzymywanej  przez  Gminę  Żarów  w  danym  roku 
budżetowym.

6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują 
dotację na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie 
Gminy Żarów  wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdział III. Tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Żarów

§ 4.  1.Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku o dotację złożonego 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2.Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:
1) datę  sporządzenia wniosku,
2) pieczęć  organu prowadzącego zawierającą jego nazwę i adres,
3) nazwę szkoły lub przedszkola wraz z adresem,
4) datę  wydania  i  numer  zezwolenia  na  prowadzenie  publicznego 

przedszkola  lub  szkoły,  a  w  przypadku  niepublicznej  szkoły  lub 
przedszkola datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
niepublicznych szkół i przedszkoli,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły lub przedszkola, 
na który będą przekazywane środki dotacji.

6) określenie  planowanej  liczby  uczniów,  którzy  będą  uczęszczać   do 
przedszkola  lub  szkoły  do  końca  roku  budżetowego,  na  który 
udzielana jest dotacja, przedszkola dodatkowo podają liczbę: 

  a) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarów,
               b) uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin,
               c) uczniów niepełnosprawnych



7) klauzulę w sprawie zobowiązania do informowania  Burmistrza Miasta 
Żarów  przez  organ  prowadzący  o  zmianach  zachodzących  w liczbie 
uczniów w okresie  dotowanym, zmianach w nazwie i  adresie  osoby 
prowadzącej  szkołę  lub  przedszkole  oraz  zmianach  w  numerze 
rachunku bankowego w terminie do 10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. Wniosek o dotację winien być  podpisany przez osoby upoważnione do
          składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz,
         zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla organu 
         prowadzącego rejestrze.

§ 5. 1. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia w następnym roku  
  budżetowym Burmistrz Miasta Żarów informuje organ prowadzący  
  szkołę lub przedszkole do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok  
  udzielania dotacji.

 2.  Dotacja  ustalona  dla  przedszkola  lub  szkoły  przekazywana  jest  na 
rachunek bankowy szkoły lub przedszkola w dwunastu ratach w terminie 
do 20-go każdego miesiąca z tym, że liczba dotowanych uczniów w danym 
miesiącu nie może być większa niż liczba uczniów, o której mowa w § 4 
ust. 2 pkt.6.                                                                   

§ 6. 1. Dotacje dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne 
niż Gmina Żarów służą finansowaniu ich działalności statutowej w ciągu 
całego roku, łącznie  z okresami ferii.

2.  Organ  prowadzący  niepubliczne  przedszkole  lub  szkołę,  przekazuje 
Burmistrzowi  Miasta  Żarów  miesięczną  informację  o  liczbie  uczniów. 
Przedszkola niepubliczne podają liczbę uczniów  z podziałem podanym w 
§ 4 ust. 2 pkt.6.

3. W okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień danego roku, organ dotujący 
przekazuje kwotę dotacji według średniej liczby uczniów w I półroczu.

4. Organy prowadzące niepubliczne przedszkola zobowiązane są do złożenia 
informacji o terminie przerwy w okresie letnim do dnia 5 czerwca danego 
roku.

5. Dotacja na dany rok budżetowy winna być wykorzystana do końca roku, 
na który została udzielona.

Rozdział IV. Tryb rozliczania udzielonej dotacji.

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole w celu rocznego rozliczenia 
otrzymanej dotacji zobowiązany jest do przedłożenia na piśmie informacji 
do dnia 15 stycznia roku następnego o:
1)  liczbie  uczniów w każdym miesiącu otrzymania  dotacji  za  okres  od 

początku do końca minionego roku kalendarzowego,



2)  ustaleniu  przypadającej  na  rzecz  Gminy  Żarow należności  z  tytułu 
zwrotu  dotacji  pobranej  w  nadmiernej  wysokości,  bądź  ustaleniu 
kwoty  zobowiązania  Gminy  Żarów  z  tytułu  uzupełnienia  dotacji 
udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją należną na 
rok budżetowy.

2.  Ostateczne  rozliczenie  dotacji  przekazanej  za  okres  roku  budżetowego 
przez Gminę Żarów dokonywane jest w terminie do dnia 20-tego stycznia 
roku następnego.

3. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Żarów z tytułu wyrównania dotacji 
należnej przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub przedszkola 
w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

4.  Ustalona  i  stanowiąca  należność  Gminy  Żarów kwota  zwrotu  z  tytułu 
pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, podlega wpłaceniu w terminie 
do 31 stycznia następnego roku,  przez osobę prowadzącą przedszkole lub 
szkołę na rachunek Gminy Żarów.

5. Podmiot, który zakończył działalność  w zakresie prowadzenia szkoły lub 
przedszkola  w  nowym roku  budżetowym,  przekazuje  zwrot  dotacji  na 
rachunek Gminy Żarów, albo otrzymuje ewentualną dopłatę do dotacji za 
rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po  
upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z zastrzeżeniem ust.2.

 2.  Do  rozliczenia  dotacji  przekazanych  przed  dniem  wejścia  w  życie 
uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 



UZASADNIENIE
Do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 
Gminy Żarów przez inne podmioty ni  ż   jednostki samorz  ą  du   
terytorialnego i ministrowie.

Zgodnie z art 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania 

i rozliczania dotacji  dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne podmioty niż jednostki 

samorządu terytorialnego i ministrowie. Organ stanowiący określa również 

tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji, uwzględniając w 

szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz 

termin i sposób rozliczenia dotacji.

Na terenie Gminy Żarów funkcjonuje jedna szkoła publiczna, która będzie 

otrzymywała dotacje na podstawie niniejszej uchwały. Jest też duże 

zainteresowanie zakładaniem niepublicznych placówek wychowania 

przedszkolnego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


