
 

 

UCHWAŁA NR LXI/1547/14 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

zmieniająca uchwalę nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz 

innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.
1)

), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.
2)

), w związku z art. 80 ust. 4 i 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.
3)

) Rada Miejska 

Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom 

wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 

4449 i 5141) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„17.  Szkoły publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy 

zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta, w wysokości kwoty przewidzianej 

na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostki samorządu terytorialnego.”; 

2) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 

379. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379. 
3) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 

2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,  poz. 1400 i Nr 249,  

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.  273, Nr 80, poz. 

542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 

917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 

1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.  991, z 2011 r. Nr 

106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, 

z 2013 r. poz. 827 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7 i 290. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r.

Poz. 3332



„1.  Z zastrzeżeniem ust. 5 dotacja dla przedszkoli, szkół, placówek i innych form wychowania 

przedszkolnego, o których mowa w § 2 ust. 2-8 i 10-11, obliczana jest w poszczególnych miesiącach 

w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów, 

zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia 

grudnia. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący 

załącznik nr 2a do uchwały.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Z zastrzeżeniem ust. 5 dotacja dla szkół, o których mowa w § 2 ust. 9 i 12, obliczana jest 

w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem informacji miesięcznej składanej przez podmioty 

dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia 

grudnia, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, stanowiącej załącznik nr 2a i informacji o frekwencji, 

o której mowa w ust. 3.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Szkoła, o której mowa w § 2 ust. 9 i 12, składa w terminie do 7 dnia każdego miesiąca z tym, że za 

miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia grudnia, informację o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów 

uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, 

stanowiącą załącznik nr 2b do uchwały.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Dane ujęte w informacji miesięcznej oraz informacji o frekwencji, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz 

z danymi o uczniach, obejmującymi imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, organ prowadzący 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje 

w systemie elektronicznym, wskazanym przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Liczba uczniów uprawnionych do dotacji w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) stanowi 

w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i pozostałych placówkach stan wykazany 

w informacji miesięcznej w czerwcu.”, 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Dotacja dla publicznych i niepublicznych placówek o których mowa w § 1 ust. 5, obliczana jest 

w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca z tym, że za 

miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia grudnia, informacje o liczbie etatów nauczycielskich lub 

zrealizowanych godzin pracy nauczycieli w poprzednim miesiącu.”; 

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W przypadku, gdy przedszkole, szkoła, placówka lub inna forma wychowania przedszkolnego 

kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, osoba fizyczna lub prawna 

prowadząca przedszkole, szkołę lub placówkę, powiadamia organ właściwy do udzielania dotacji 

o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania ostatniej transzy dotacji, nie później jednak niż do dnia likwidacji szkoły lub placówki.”; 

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia, zwani dalej kontrolującymi, mogą 

przeprowadzać kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach, placówkach oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, pod 

względem prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d 

i art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zgodności liczby uczniów 

wykazanych w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1-3 i 6-8, zgodności informacji o liczbie etatów 

nauczycielskich lub zrealizowanych godzin pracy nauczycieli, o której mowa w § 3 ust. 6, jak również 

danych przekazanych w formie elektronicznej do Departamentu Edukacji, o których mowa w § 3 ust. 4, 

w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia powyższych danych.”; 
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5) Załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

6) Załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

Województwa Dolnośląskiego.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

M. Zawartko 
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