
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/247/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych 

szkół oraz publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 17 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych szkół 
i publicznych i niepublicznych placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 
termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

§ 2. 1. Uchwałę stosuje się do: 

a) publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych, 

b) publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

c) publicznych i niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

d) publicznych i niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 

e) publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, które 
organizują wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

f) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania (bursy, internaty), 

g) publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, 
działających na podstawie zezwolenia wydanego przez prezydenta Miasta Wałbrzycha lub wpisanych do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - zwanych 
dalej jednostkami. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 17 z późn. zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 4106



Rozdział 1. 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji 

§ 3. 1. Podstawą udzielenia dotacji z budżetu Miasta Wałbrzycha jest złożenie wniosku i podanie przez 
organ prowadzący jednostkę, Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowanej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchaczy kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, w następnym roku budżetowym. Zakres danych jakie mają być zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji i jednocześnie wzór tego wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do 5 dnia grudnia, organ prowadzący jednostkę, 
składa Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, informację o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 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, z tym, że za grudzień do 5 dnia grudnia, organ prowadzący niepubliczną 
szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, poza informacją, o której mowa 
w ust. 2, przekazuje Prezydentowi Miasta Wałbrzycha informację o uczestnictwie uczniów w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych 
na podstawie art. 44 zb ustawy o systemie oświaty, według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, 
w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc. 

4. Organ prowadzący publiczną szkołę ponadpodstawową, która jednocześnie prowadzi kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, w celu wypłacenia dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, składa informację 
o słuchaczach, którzy uczestniczą w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w terminie do 10 dnia miesiąca 
w którym trwa kurs, sporządzoną na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę ponadpodstawową, która prowadzi kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, w celu wypłacenia dotacji, o której mowa w art. 31 ust. 1a lub art. 31a ust. 1 ustawy, składa 
informację o słuchaczach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie 
danej kwalifikacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Organ prowadzący jednostkę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i w terminie do 15 stycznia 
roku następującego po roku udzielenia dotacji, przekazuje je Prezydentowi Miasta Wałbrzycha według wzoru, 
określającego zakres danych podawanych w rozliczeniu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

7. W przypadku zakończenia działalności, w trakcie trwania roku kalendarzowego, organ prowadzący 
jednostkę, niezwłocznie powiadamia pisemnie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zakończeniu działalności i w 
terminie 30 dni od otrzymania ostatniej części dotacji przekazuje mu rozliczenie dotacji otrzymanych w roku 
budżetowym, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

8. W przypadku przekazania, w trakcie trwania roku kalendarzowego, jednostki innemu organowi 
prowadzącemu, dotychczasowy organ prowadzący, składa w terminie 30 dni od dokonania zmiany organu 
prowadzącego we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, rozliczenie dotacji otrzymanych 
w roku budżetowym, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia przekazania według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

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

10. Informacje o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 oraz rozliczenia dotacji sporządzane są w stosowanym 
przez Urząd Miejski w Wałbrzychu systemie informatycznym. 

11. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana 
nienależnie podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

Rozdział 2. 
Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

§ 4. 1. Gminie Wałbrzych przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
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2. Podstawę kontroli stanowi imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawione przez 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do 
przeprowadzenia kontroli, szacunkowy czas trwania kontroli, zakres i okres objęty kontrolą. 

§ 5. 1. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamiają organ prowadzący kontrolowany 
podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego podmiotu w dniach i godzinach 
pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki, a także poza 
siedzibą, gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

3. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanego podmiotu organ 
prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscach, o których mowa 
w ust. 2, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego lub ustnego wezwania do okazania dokumentów 
podlegających kontroli. 

4. Kontrolujący mogą żądać odpisów, wyciągów lub kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące 
dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub 
do jego dyrektora o udzielenie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania 
i wykorzystania dotacji. 

§ 6. 1.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się wystąpienie pokontrolne w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

2. Podpisane wystąpienie pokontrolne otrzymuje kontrolowany w terminie 7 dni od zakończenia kontroli. 

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego w terminie 14 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha. 

Rozdział 3. 
Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała nr XVIII/175/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r. poz. 6913). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/247/20

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 czerwca 2020 r.

.........................................
 (pieczęć organu prowadzącego)

Prezydent Miasta Wałbrzycha 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wałbrzych na .........…....... rok

Nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………………………..................................

………………………….......................................................................................................................................

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

Dane dotowanej placówki:

a) nazwa: …………………………………………………………………………….............................

    …..........................................................................................................................................................

b) typ: ………………….…………………….........................................................................................

                …..........................................................................................................................................................

c)  adres, numer telefonu, adres e-mail: ………………………………………………………..............

    …..........................................................................................................................................................

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/decyzji zezwalającej na

założenie szkoły publicznej (pierwsze): …...........................................................…………………...................

 …......................................................……………………………………………………………………………

Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: 

…...........................................................................................................................................................................

I.
Planowana  liczba  uczniów  przedszkola  lub  innej  formy  wychowania
przedszkolnego 
w tym:

1.
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym:

a)
niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

b)
niesłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

2. zamieszkałych na terenie Miasta Wałbrzycha

3. zamieszkałych na terenie innych gmin

II. Liczba miejsc w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego

III. Planowana liczba uczniów w szkole, ogółem, z tego:
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1. w szkole podstawowej spełniających obowiązek szkolny lub nauki w szkole

2. w szkole podstawowej spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą

3. w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

4. w branżowej szkole I stopnia według zawodów:

5. w branżowej szkole II stopnia według zawodów:

6.
w  szkole  ponadpodstawowej  dla  młodzieży  będących  młodocianymi  pracownikami
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy według zawodów:

7. w technikum, według zawodów:

8. w szkole kształcącej w systemie dziennym według zawodów: 

9. w szkole kształcącej w systemie stacjonarnym według zawodów: 

10. w szkole kształcącej w systemie zaocznym według zawodów:

11.
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym:

a) niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

b)
niesłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
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c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

d)
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym

IV. Planowana liczba uczniów, którzy uzyskają świadectwo dojrzałości

V.
Planowana liczba uczniów, którzy uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe

VI.
Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dotyczy szkół 
publicznych):

1.
Nazwa kursu:

2. Data rozpoczęcia kursu:

3. Data zakończenia kursu:

VII.
Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystąpią 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku budżetowym, którego 
dotyczy wniosek

VIII. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

IX. Planowana liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Numer rachunku bankowego, nazwa banku dotowanej placówki: 

…...........................................................................................................................................................................

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

    …....................................................                                                                      …................................................................
                  (miejscowość, data)                                                                                                                 (pieczęć i podpis organu prowadzącego lub osoby 

              upoważnionej)  
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