
UCHWAŁA NR XVII/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Żarów przez inne niż 

Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Żarów osoby 
prawne i fizyczne:

1) przedszkoli,

2) innych form wychowania przedszkolnego,

3) szkół.

2. Ilekroć mowa w niniejszej uchwale o organie dotującym, należy przez to rozumieć Gminę Żarów.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Żarów dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 
jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Żarów, pomniejszonym o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Żarów w 
wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez Gminę Żarów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

3. Szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Żarów osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego 
ucznia dotację z budżetu Gminy Żarów w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego 
ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Żarów, pomniejszonym o kwotę dotacji 
przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej 
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Żarów.

4. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d i 1e ustawy o systemie 
oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Żarów na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów, pomniejszonym o opłaty 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

5. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4, otrzymują dotację z budżetu 
Gminy Żarów na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Żarów wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów w przeliczeniu na jednego ucznia, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy.
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6. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c, ust. 
1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Żarów na każdego ucznia objętego tą formą 
wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żarów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

7. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków 
określonych w ust. 6, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z 
budżetu Gminy Żarów w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w 
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żarów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu Gminy Żarów na każdego ucznia w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Żarów.

9. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które 
zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują 
dotację z budżetu Gminy Żarów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Żarów, pod warunkiem że osoba 
prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, przedstawi Burmistrzowi Miasta Żarów 
informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

10. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o 
których mowa w ust. 1,2,4,5,6,7, z budżetu Gminy Żarów, nie może być niższa niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żarów.

Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na podstawie złożonego wniosku, stanowiącego podstawę udzielania dotacji, 
zawierającego planowaną liczbę uczniów, złożonego przez osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne 
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, inne niż Gmina Żarów o których mowa w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest do Burmistrza Miasta Żarów w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie składają osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i inne formy 
wychowania przedszkolnego, wymienione w § 2 ust. 4 i ust. 6 niniejszej uchwały - w roku, w którym dotacja 
została im przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 
składa w terminie do 15. dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację o faktycznej liczbie uczniów 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na 10. dzień danego miesiąca, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacja przekazywania jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego 
lub szkoły w dwunastu częściach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień 
przekazywana jest w terminie do 15 grudnia danego roku budżetowego.

§ 6. Dotacje w miesiącach feryjnych (lipiec, sierpień) przekazywane są na podstawie informacji o liczbie 
uczniów lub wychowanków z miesiąca poprzedzającego miesiąc feryjny, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z 
listy uczniów po złożeniu tej informacji.

Przeznaczenie i wykorzystanie dotacji
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§ 7. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje 
mogą być wykorzystane wyłącznie na wydatki wskazane w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 
oświaty.

Tryb rozliczania dotacji

§ 8. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 
1, jest obowiązana przekazywać Burmistrzowi Miasta Żarów pisemne rozliczenie dotacji za rok, w którym 
udzielono dotacji, w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, w 
przypadku zaprzestania działalności, jest obowiązana przekazywać Burmistrzowi Miasta Żarów pisemne 
rozliczenie dotacji za okres do dnia zaprzestania działalności w terminie do 10 dnia po zaprzestaniu działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz 
korekt tych rozliczeń.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przyznanym szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i 
w rozliczeniach dotacji - na podstawie prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji 
przebiegu nauczania.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d 
ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowej.

§ 10. 1. Kontrola o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego 
przez Burmistrza Miasta Żarów, w którym wskazuje się: imię i nazwisko kontrolującego, zakres kontroli, okres 
objęty kontrolą, nazwę i adres kontrolowanego oraz termin przeprowadzenia kontroli.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub 
pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy 
obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. W związku z przeprowadzeniem kontroli, organ dotujący może przetwarzać dane osobowe uczniów 
kontrolowanych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego.

5. Na czas trwania kontroli osoba prowadząca dotowany podmiot zobowiązana jest do udostępnienia 
kontrolującym wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o których mowa w ust. 3.

6. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot lub do jego 
dyrektora o udzielanie wyjaśnień w zakresie wykorzystania dotacji.

§ 11. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

§ 12. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują 
jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne 
wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Kontrola zostaje zakończona w dniu podpisania protokołu kontroli.

3. Jeden egzemplarz protokołu kontroli doręcza się kontrolowanemu.
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4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta Żarów w terminie 7 dni od 
dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub 
wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Burmistrz Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia 
podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 12 ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki 
wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta Żarów uwzględni wyjaśnienia,                   
o których mowa w § 12 ust. 4.

Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2016

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

............................................................

(pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy

wychowania przedszkolnego)

Burmistrz Miasta Żarów

1. Dane osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę/przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego 
...............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:

a) nazwa i adres...............................................................................................................................................

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola//innej formy wychowania przedszkolnego:

......................................................................................................................................................................

c) numery telefonów ......................................................................................................................................

3. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego:

......................................................................................................................................................................

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków w ……...…….. roku

a) w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego: ….............

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych: .................

(należy wymienić rodzaje niepełnosprawności.............................................................................................

…................................................................................................................................................................)

b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach: ..................

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych: ...........

(należy wymienić rodzaje niepełnosprawności............................................................................................

….................................................................................................................................................................)

c) w szkołach: ....................

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w szkole: ...........

(należy wymienić rodzaje niepełnosprawności :..........................................................................................

…................................................................................................................................................................)

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

Żarów, dnia.................

(pieczątka imienna i czytelny podpis

osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzącej dotowaną

jednostkę)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/138/2016

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na 10. dzień miesiąca ........  
20.......  roku

............................................................

(pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy

wychowania przedszkolnego)

Burmistrz Miasta Żarów

1. Nazwa i adres przedszkola,szkoły lub /innej formy wychowania przedszkolnego:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w szkole: …………………….

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

b) w przedszkolu/oddziale przedszkolnym: …………………….

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

c) w innych formach wychowania przedszkolnego: ............................

- w tym aktualna liczba wychowanków niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. Imienny wykaz uczniów/wychowanków publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz uczniów oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych - spoza terenu 
gminy Żarów odbywających obowiązkowe wychowanie przedszkolne w ww. przedszkolach /oddziałach 
przedszkolnych/innych formach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żarów:

L.P. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres miejsca zamieszkania Klasa/oddział

Żarów, dnia .........

(pieczątka imienna i czytelny podpis

osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzącej dotowaną

jednostkę)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/2016

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Żarów

.............................................................

(pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy

wychowania przedszkolnego)

Burmistrz Miasta Żarów

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego . 
............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

2. Rozliczenie za okres:

a) I kwartał ………….. roku,

b) II kwartał ………….. roku,

c) III kwartał ………….. roku,

d) IV kwartał ………….. roku,

e) za …………….. rok.

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:

.......................................... zł; wykorzystana: …………............... zł.

4. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków szkoły:

w tym:Miesiąc Liczba ogółem
Liczba uczniów 

niepełnosprawnych
Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

5. Faktyczna liczba wychowanków przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz uczniów 
oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych spoza terenu gminy ……………………

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba i nazwa gminy, z terenu której pochodzą dzieci
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
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Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku roku do 
końca okresu rozliczeniowego):

L.P. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za media
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Wynajem pomieszczeń
Pozostały wydatki - wymienić jakie:

Żarów, dnia................

(pieczątka imienna i czytelny podpis

osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzącej dotowaną

jednostkę)
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego i szkół oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji.

W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357), uchwały organów stanowiących jednostki
samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. utraciły moc po dniu 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym, uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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