UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 90 ust. 4 i 8a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Podstawa obliczania dotacji
§ 1. Ilekroć w uchwale, bez bliższego określenia, jest mowa o szkole lub placówce należy rozumieć jednostki
o których mowa w art. 2 ust. 1, 2, 4 i 7 ustawy o systemie oświaty.
§ 2. Dotacje przysługują:
1) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym oraz
ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także niepublicznym poradniom
psychologiczno-pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wałbrzych;
2) niepublicznym przedszkolom, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie
oświaty, na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Wałbrzycha wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych w przeliczeniu na jednego
ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody Gminy Wałbrzych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Wałbrzych;
3) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, niespełniających warunków, o których mowa
w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego
w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Wałbrzych, pomniejszonych o opłaty
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody Gminy Wałbrzych, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wałbrzych;
4) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wałbrzych;
5) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta Wałbrzycha
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez
Gminę Wałbrzych w przeliczeniu na jednego ucznia;
6) niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na
jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Wałbrzych;
7) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe na każdego
słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
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w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wałbrzych.
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji i rozliczania dotacji
§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha jest podanie przez osobę prowadzącą szkołę
lub placówkę, Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, planowanej liczby uczniów lub wychowanków w przyszłym roku budżetowym, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca, osoba prowadząca szkołę lub placówkę, określoną w § 2 pkt 1-6, składa
Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, informację o liczbie uczniów lub wychowanków sporządzoną, we wskazanym
przez Urząd Miejski w Wałbrzych programie elektronicznym, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej dla każdego typu i rodzaju szkoły lub placówki, według stanu na
pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do 10 dnia każdego miesiąca, osoba prowadząca szkołę, o której mowa w § 2 pkt 5, poza informacją,
o której mowa w ust. 2, podaje Prezydentowi Miasta Wałbrzycha informację o uczestnictwie uczniów w 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, we
wskazanym przez Urząd Miejski w Wałbrzychu programie elektronicznym, według stanu na koniec miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc.
4. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji dla szkół niepublicznych, o których mowa w § 2 pkt 5 ustalana na dany
miesiąc z uwzględnieniem informacji, o której mowa w ust. 2 zostanie pomniejszona o dotację na uczniów, którzy
nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu lub
powiększona o dotację należną na uczniów, którzy nie byli uczniami szkoły na pierwszy dzień poprzedniego
miesiąca, lecz pomimo to uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Wysokość kwoty dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli ustalana na podstawie liczby uczniów
w szkołach i przedszkolach publicznych oraz ustalonych w budżecie Miasta Wałbrzycha wydatków bieżących
w szkołach i przedszkolach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wałbrzych,
podlega zmianie w przypadku:
1) zmiany wysokości wydatków bieżących w szkołach i przedszkolach publicznych,
2) zmiany liczby uczniów w szkołach i przedszkolach publicznych.
6. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę sporządza, we wskazanym przez Urząd Miejski programie
elektronicznym, roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku
udzielenia dotacji, przekazuje je Prezydentowi Miasta Wałbrzycha według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
7. W przypadku szkół, o których mowa w § 2 pkt 5 część dotacji przekazana w grudniu podlega zwrotowi, do
budżetu Gminy Wałbrzych, w terminie do 31 stycznia roku następnego, za uczniów, którzy nie spełnili wymogu
uczestnictwa w co najmniej 50%, obowiązkowych zajęć edukacyjnych w grudniu.
8. W przypadku zakończenia działalności, przez szkołę lub placówkę dotacja przysługuje do ostatniego dnia
miesiąca, w którym zaprzestano działalności.
9. W przypadku zakończenia działalności, osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub placówkę składa
rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od
początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
Rozdział 3.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
§ 4. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zwani dalej „kontrolującymi”, mogą
dokonywać kontroli w szkołach lub placówkach obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych wykazywanych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3, oraz
dokumentacji z przebiegu nauczania;
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2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej szkoły lub placówki.
§ 5. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamiają osobę prowadzącą szkołę lub
placówkę telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie szkoły lub placówki w dniach i godzinach pracy
obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.
3. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanej szkoły lub placówki,
osoba prowadząca zobowiązana jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa
w ust. 2, w terminie uzgodnionym z kontrolującymi - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania
pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.
4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 uchwały.
§ 6. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
2. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego
podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
3. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
4. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
§ 7. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego,
kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego,
zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne w terminie określonym
w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń
pokontrolnych.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 8. Traci moc:
1) uchwała Nr LIX/601/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r., poz. 1830).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha

.........................................
(pieczęć osoby prowadzącej)

z dnia .................... 2015r.
Prezydent Miasta Wałbrzycha
Wniosek o udzielenie dotacji na ................ rok

Nazwa i adres osoby prowadzącej: …………………………………………………….....................................
………………………….......................................................................................................................................
Dane szkoły/placówki:
a) nazwa: …………………………………………………………………………….............................
…..........................................................................................................................................................
b) typ i rodzaj szkoły/placówki/ forma kształcenia …………………….................................................
…..........................................................................................................................................................
c) adres, numer telefonu, adres e-mail: ………………………………………………………...............
…..........................................................................................................................................................
Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych:
….............................................................. …........................................................................................................

Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
…............................................................................................................................................................
1.

Planowana liczba uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły lub placówki w roku
budżetowym, którego dotyczy wniosek

2.

Planowana liczba uczniów, którzy będą uczęszczali do przedszkola i innych form
wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek:
planowana liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
a) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (wraz z określeniem rodzaju
niepełnosprawności):
b) planowana liczba uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Wałbrzycha
c) planowana liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin

3. Liczba miejsc w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego
Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystąpią do
4. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku budżetowym, którego dotyczy
wniosek
5. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Numer rachunku bankowego, nazwa banku dotowanej szkoły/placówki:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

…....................................................
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia .................... 2015r.

...........................................
(pieczęć osoby prowadzącej)

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Informacja miesięczna o liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień …......................................, ..................
(miesiąc)

(rok)

Nazwa i adres szkoły lub placówki: ……………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………...............................
1. Dotyczy przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego:
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Liczba uczniów

Uczniowie z terenu Miasta Wałbrzycha

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością (rodzaj niepełnosprawności)
2.

Uczniowie spoza terenu Miasta Wałbrzycha

Uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością (rodzaj niepełnosprawności)
3.

Razem (suma wierszy 1+2)

Lp.

Imię i nazwisko ucznia*

Nazwa i adres gminy,
w której zamieszkuje uczeń

Data przyjęcia ucznia
do przedszkola

Data wykreślenia ucznia
z przedszkola

* dotyczy uczniów z innych gmin uczęszczających do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego
2. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju …...............................
3. Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach:
…...........................................................................................................................................................................
4. Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim
miesiącu (dotyczy szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki):
…………………………………………………………………………………………………...........................
Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

…..............................................
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

….....................................................
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia .................... 2015r.

.........................................................
(pieczęć osoby prowadzącej)

Prezydent Miasta Wałbrzycha

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Wałbrzycha
1. Rozliczenie dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha za ............. rok
udzielonej podmiotowi …..................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/placówki)

............................................................................................................................................................
2. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego):
otrzymana: …...........................zł, wykorzystana: ….................... zł.
Kwota otrzymanego wyrównania za …......... rok ….................... zł.
3. Faktyczna liczba uczniów:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba uczniów
w miesiącu1)

Liczba uczniów uczestniczących
w co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych2)

1. styczeń
2. luty
3. marzec
4. kwiecień
5. maj
6. czerwiec
7. lipiec
8. sierpień
9. wrzesień
10. październik
11. listopad
12. grudzień
Ogółem:
1)
2)

wpisać liczbę uczniów zgodną z liczbą wykazywaną w informacji o liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach
dotyczy uczniów szkół w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
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4. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji (narastająco od początku roku do
końca okresu rozliczeniowego):
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników

3.

Pochodne od wynagrodzeń

4.

Zakup materiałów i wyposażenia

5.

Opłaty na media

6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup usług

8.

Wynajem pomieszczeń

9.

Pozostałe wydatki bieżące-wymienić jakie:

Kwota wydatku

a)
b)
c)
...)
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
10. i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d pkt 2 lit.e
ustawy o systemie oświaty:
a)
b)
c)
...)
Ogółem:

Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

…................................................
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

…...............................................
(miejscowość, data)
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90 ust. 4 i 8a ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji 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 oraz wysokość dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
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