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UCHWAŁA NR XXXIX/346/16
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1954) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy
dla następujących placówek prowadzonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych:
1) niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, niespełniających warunków,
o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy;
2) niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędących szkołami
podstawowymi specjalnymi i niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy;
3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7 ustawy, niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy;
4) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
5) niepublicznych przedszkoli specjalnych;
6) publicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi;
7) publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędących szkołami
podstawowymi specjalnymi;
8) publicznych szkół podstawowych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle;
2) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle;
3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, przedszkole, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1954);
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5) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
6) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka placówek wymienionych w § 1 ust. 1;
7) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie art. 78b
ustawy o systemie oświaty.
§ 2. Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację
z budżetu Gminy w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne
przedszkole poda Prezydentowi Miasta informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 3. Niepubliczna szkoła podstawowa, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymuje z budżetu Gminy
dotację na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba
prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, poda
Prezydentowi Miasta informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie Gminy szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki
bieżące finansowane z użyciem środków po-chodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości
50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną, kwotę dotacji określa
się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż
kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
§ 4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, otrzymuje
na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda
Prezydentowi Miasta informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 5. Niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymują na każdego ucznia
dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda Prezydentowi
Miasta informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
§ 6. Niepubliczne przedszkola specjalne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, otrzymują na każdego ucznia
dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca
niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 7. Publiczne przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, otrzymują na każdego ucznia z budżetu
Gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
§ 8. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 7, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy dotację w wysokości równej
podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego
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oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku
braku na terenie Gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkołą
podstawową specjalną, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę
podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
§ 9. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy obowiązanej do prowadzenia
danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju,
nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy. W przypadku braku na terenie Gminy szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez gminę kwotę
dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju
w najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku najbliższej gminy
prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
§ 10. Niepubliczne lub publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły
podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, otrzymują niezależnie od dotacji, o których mowa wyżej, na każde dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla Gminy,
pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub
szkołę, poda Prezydentowi Miasta informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 11. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-8, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej
na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod
warunkiem, że osoba prowadząca te podmioty poda Prezydentowi Miasta informację o planowanej liczbie
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
§ 12.1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada do Urzędu Miasta wniosek zawierający informację
o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca, podmiot dotowany
będzie przedkładał Urzędowi Miasta Kędzierzyn-Koźle informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy
dzień miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. Wzór informacji
określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Podmiot prowadzący placówkę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok, na druku
rozliczenia dotacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały, w terminie określonym w ustawie
o finansach publicznych, tj. do 31 stycznia roku następnego.
4. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy szkół lub placówek przez ten sam
podmiot prowadzący, wszelkie wymagane dokumenty należy złożyć osobno dla każdej placówki.
5. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.
6. W przypadku niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego
po roku, w którym dotacja została wypłacona.
7. Wyrównanie dotacji za poprzedni rok rozlicza się wraz z dotacją roku bieżącego.
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8. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
9. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: rachunków, faktur lub
innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
10. Dokumentacja finansowa dotowanej szkoły lub placówki winna być opisana w sposób umożliwiający
jednoznaczne ustalenie wysokości wydatków dokonanych ze środków dotacji.
11. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki w trakcie roku budżetowego podmiot prowadzący szkołę,
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do rozliczenia dotacji i zwrotu
niewykorzystanej części dotacji lub nadpłaty dotacji w terminie 15 dni od dnia likwidacji.
§ 13.1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta, zwane dalej kontrolującymi, na podstawie
imiennego upoważnienia.
3. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie szkoły lub placówki.
4. Kontrolujący ma prawo do:
1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanej szkoły lub placówki, w tym do wstępu do obiektów
i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;
2) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania związanej
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania notatek, pobierania dokumentów i innych materiałów
z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku, gdy dokumenty finansowo-księgowe przechowywane są poza siedzibą szkoły lub placówki,
podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest
do zapewnienia dostępu do ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie kontrolowanej
placówki.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który winien zawierać w szczególności datę i zakres
kontroli, opis czynności podjętych w toku kontroli, w tym także zbadanych dokumentów oraz podpisy osób
uczestniczących. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się osobie reprezentującej kontrolowaną szkołę lub placówkę.
7. Kontrolowanej szkole lub placówce oraz podmiotowi ją prowadzącemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń
do ustaleń zawartych w protokole kontroli wraz z ich uzasadnieniem w terminie 14 dni do podpisania protokołu.
8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący zobowiązany jest do dokonania
ich analizy, a w razie konieczności do podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych lub wyjaśniających mających
na celu potwierdzenie lub odrzucenie wniesionych zastrzeżeń.
9. Jeżeli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący dokonuje zmiany protokołu kontroli lub
go uzupełnia. W przeciwnym wypadku tj. uznania zastrzeżeń za niezasadne w części lub w całości kontrolujący
przedstawia pisemnie swoje stanowisko wnoszącemu zastrzeżenia.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15. Traci moc uchwała nr XXIII/189/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Kędzierzyn-Koźle przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędących jednostkami samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Andrzej Kopeć
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/346/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla publicznej lub niepublicznej szkoły,
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

na rok .............................
1.1. Dane organizacyjne szkoły/placówki:
Pełna nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
Typ i rodzaj szkoły
Numer i data decyzji nadającej
uprawnienia szkoły publicznej
2. Dane podmiotu prowadzącego:
Nazwa podmiotu prowadzącego
szkołę/placówkę
Adres siedziby podmiotu
prowadzącego
Status prawny
Imię i nazwisko osoby
reprezentującej wnioskodawcę
3. Planowana liczba dzieci:

Okres

styczeń-sierpień
Wrzesieńgrudzień

Ogółem,
w tym:

Planowana liczba uczniów w miesiącu
Liczba uczniów
Liczba uczniów
objętych
Liczba uczniów
uczestniczących
wczesnym
niepełnosprawnych
w zajęciach rewalidacyjnowspomaganiem
wychowawczych
rozwoju

Liczba uczniów
niebędących
mieszkańcami
Gminy
Kędzierzyn-Koźle
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4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………...
(data, czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący)
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/346/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
Informacja o aktualnej liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania
dotacji z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle
w miesiącu ……………………………..
1.1. Dane organizacyjne:
Pełna nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
Typ i rodzaj szkoły
Nazwa podmiotu prowadzącego
2. Aktualna liczba dzieci:

Ogółem,
w tym:

Aktualna liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca
Liczba uczniów
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Liczba uczniów uczestniczących
objętych wczesnym
z podaniem wag stanowiących
w zajęciach rewalidacyjnowspomaganiem
podstawę zwiększenia
wychowawczych
rozwoju
subwencji oświatowej

3. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy
wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami Gminy Kędzierzyn-Koźle:
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Gmina

4. Oświadczenie:
Poświadczam aktualność prawa szkoły/placówki do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym
danych z przedłożonego w dniu ………………………. wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………...
(data, czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący)
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/346/16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 grudnia 2016 r.
(pieczęć podmiotu prowadzącego)
Rozliczenie roczne dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle dla publicznej
lub niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
za rok .............................
1.1. Dane organizacyjne szkoły/placówki:
Pełna nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
Typ i rodzaj szkoły
Nazwa podmiotu prowadzącego
2. Liczba dzieci w okresie sprawozdawczym:

Miesiąc

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Liczba uczniów
Liczba uczniów uczestniczących
Ogółem,
z podaniem wag
objętych wczesnym
w zajęciach rewalidacyjnow tym:
stanowiących podstawę
wspomaganiem
wychowawczych
zwiększenia subwencji
rozwoju
oświatowej
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3. Kwota otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym ogółem: ………………………………
w tym: kwota dotacji otrzymanej za rok sprawozdawczy: ……………………………………..
kwota dotacji otrzymanej za poprzednie lata – za …….rok: …………………………..
4. Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym:
Rodzaje wydatków

Lp.
1.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

2.

Pozostałe wydatki na rzecz pracowników

3.

Wydatki eksploatacyjne

4.

Zakup wyposażenia, książek, pomocy naukowych

5.

Remonty bieżące

6.

Pozostałe wydatki (wymienić i opisać każdy wydatek)

Kwota

Suma
5. Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym: ………………….…………….
6. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………...
(data, czytelny podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący)

