
UCHWAŁA Nr XXXV/240/09 

RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na 

terenie Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Na podstawie 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.)
1
 uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Niniejsza uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania 

udzielonych dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, działających na terenie gminy miasta 

Wąbrzeźno i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę miasta Wąbrzeźno. 

 

§ 2. Dotacje z budżetu miasta Wąbrzeźno przysługują na każdego ucznia szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, w wysokości 100% kwoty określonej na jednego 

ucznia danego typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej dla gminy miasta 

Wąbrzeźno na dany rok. 

 

§ 3. Dotacja, o której mowa w § 2 przeznaczona jest wyłącznie na wykonanie przez podmioty niepubliczne zadań 

publicznych z zakresu oświaty. 

 

§ 4.1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego lub osobę prowadzącą dotowaną szkołę lub 

placówkę, złożony do Wydziału Oświaty Miasta Wąbrzeźno nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji. 

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez organ prowadzący szkołę lub placówkę informacji  

o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków w Wydziale Oświaty Miasta Wąbrzeźno nie później niż do dnia  

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, powinien zawierać następujące 

elementy:  

a) nazwę, typ, rodzaj oraz adres szkoły lub placówki,  

b) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę lub placówkę,  

c) numer NIP szkoły lub placówki,  

d) numer REGON szkoły lub placówki,  

e) status szkoły lub placówki,  

f) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych gminy miejskiej Wąbrzeźno,  

g) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,  

h) planowaną liczę słuchaczy w szkole,  

i) nazwę i numer konta bankowego, na które ma być przekazywana dotacja. 

 

§ 5. Do wniosku, o którym mowa w § 4 dołącza się zobowiązanie wnioskodawcy do informowania organu 

dotującego o zmianach: 

1) w nazwie i numerze konta bankowego na które ma być przekazywana dotacja; 

2) w nazwie i adresie podmiotu prowadzącego szkołę lub placówkę; 

3) w adresie szkoły. 

 

§ 6. Dotację na wskazane konto bankowe przekazuje się w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca, w wysokości odpowiadającej aktualnej liczbie słuchaczy w miesiącu poprzedzającym, wykazanej informacji, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7.1. Podmiot prowadzący szkołę przekazuje organowi dotującemu nie później niż w ciągu 10 dni po upływie 

każdego miesiąca rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego 

miesiąca sprawozdawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby słuchaczy w okresie sprawozdawczym, natomiast  

w przypadku likwidacji szkoły w terminie 10 dni od daty likwidacji. 

2. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny uwzględniającego aktualną liczbę słuchaczy 

wskazaną w sprawozdaniach za poszczególne miesiące dokonuje organ w terminie do 15 stycznia roku następnego, 

natomiast w przypadku likwidacji szkoły w terminie do 15 dni od daty likwidacji. 

3. W przypadku stwierdzenia, na podstawie rozliczeń, o których mowa w ust. 2, rozbieżności pomiędzy 

zadeklarowaną liczbą uczniów, według której naliczono i wypłacono dotację, a faktyczną liczbą uczniów w szkole, 

dokonuje się korekty wypłaconej dotacji. W takiej sytuacji podmiot prowadzący szkołę zobowiązany jest do 

niezwłocznego zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wezwania. 

 

§ 8.1. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania  

i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

2. Przekazane dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły. 



§ 9. Gminie Miasto Wąbrzeźno przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji ze 

szczególnym uwzględnieniem zgodności danych przekazanych przez osobę prowadzącą szkołę we wniosku  

o udzielenie dotacji na dany rok budżetowy, zgodności danych przekazanych w rozliczeniach z otrzymanej dotacji  

z dokumentacją finansowo-księgową szkoły. 

 

§ 10. Osoba upoważniona przez Burmistrza Wąbrzeźna do przeprowadzenia kontroli ma prawo wstępu do placówki 

i wglądu do prowadzonej bezpośrednio przez szkołę lub na jej zlecenie dokumentacji organizacyjnej, finansowej  

i przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tej szkoły, niezbędnych do celów kontrolnych. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 

 

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

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Markiewicz 

 
1. Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 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, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618,  

z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458. 

 

 

 


