
UCHWAŁA NR XLIX/293/18
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art.38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn dla prowadzonych przez 
osoby fizyczne lub prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego:

1) publicznych i niepublicznych przedszkoli,

2) publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

3) publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych,

4) publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

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

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

7) publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

8) publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne, nie będące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego uczniaz 
budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, 
ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, z tym, że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

2. Przedszkola niepubliczne, nie będące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone 
w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy 
Miejskiej Kętrzyn dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.
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3. Przedszkola niepubliczne, nie będące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków 
określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Miejskiej Kętrzyn.

4. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej 
podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Miejskiej Kętrzyn, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

5. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują 
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 
szkół podstawowych, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

6. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej 75% podstawowej 
kwoty dotacji dla szkół podstawowych, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej 
Kętrzyn, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

7. Osoby prowadzące publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

8. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Miejskiej Kętrzyn.

9. Osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia 
dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

10. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone 
w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn na 
każdego ucznia dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

11. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych 
w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,, otrzymują dotację w wysokości równej 40% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej 
Kętrzyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Miejskiej Kętrzyn.
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12. Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kętrzyn, 
nie niższej jednak niż kwota dotacji przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy Miejskiej Kętrzyn.

13. Publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują 
na każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn  dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 
dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej 
Kętrzyn, nie niższej jednak niż kwota dotacji przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn .

14. Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na 
każdego ucznia z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn  dotację w wysokości równej kwocie dotacji na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

15. Niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
w danym miesiącu dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn  dotację w wysokości równej kwocie dotacji na 
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

16. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 
gimnazja,  które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć 
dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

17. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, 
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub 
wychowanków tych jednostek oświatowych, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, dotację z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn  w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 
Miejskiej Kętrzyn.

§ 3. Informacja o planowanej liczbie uczniów składana jest w terminie do 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Organ prowadzący dotowane jednostki oświatowe, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 
w Urzędzie Miasta Kętrzyn informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków przedszkola, innej 
formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, w tym,  o liczbie uczniów 
niepełnosprawnych wg rodzajów niepełnosprawności, o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na których przysługuje dotacja oraz 
o liczbie uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kętrzyn w niepublicznych przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego – według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór 
informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową lub 
gimnazjum jest obowiązany przekazywać do Urzędu Miasta Kętrzyn pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za 
okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 10 stycznia roku następnego. 
Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu, 
podawanych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowości wykorzystania dotacji  w zakresie pokrywania 
wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym kształcenie specjalne      i profilaktykę społeczną, zakup 
środków oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku zawierającym informację o planowanej liczbie uczniów, 
miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie m.in. dokumentacji 
przebiegu nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczeń o potrzebie 
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kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie dokumentacji finansowo-
księgowej, dotyczącej pobranej dotacji.

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Kętrzyn na podstawie imiennego upoważnienia 
Burmistrza Miasta Kętrzyn, które zawiera:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

2) nazwę jednostki kontrolowanej,

3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 2,

4) termin przeprowadzenia kontroli.

2. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora placówki lub jego zastępcę, a także organ 
prowadzący placówkę, wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i terminie jej przeprowadzenia.

3. Osoba upoważniona do kontroli ma prawo wstępu do pomieszczeń placówki oraz wglądu

do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Osoba prowadząca placówkę obowiązana jest udostępnić dokumentację niezbędną do przeprowadzenia 
kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu otrzymuje placówka kontrolowana (za poświadczeniem doręczenia) oraz Burmistrz 
Miasta Kętrzyn.

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne 
wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych      o liczbie 
uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty niedopłaty dotacji 
otrzymywanej z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 
(nadpłaty) albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kopię wystąpienia przekazuje się organowi 
prowadzącemu placówkę.

7. Do wystąpienia pokontrolnego, o którym mowa w ust.6, dyrektor placówki lub organ prowadzący 
placówkę może wnieść zastrzeżenia. Zastrzeżenia wnosi się pisemnie do Burmistrza Miasta Kętrzyn     
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

8. Podstawą zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli 
ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. 
O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Miasta Kętrzyn powiadamia placówkę   i organ prowadzący na 
piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 8. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół  
podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają 
pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia 
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta Kętrzyn       w terminie 
7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych 
w protokole.

5. Burmistrz Miasta Kętrzyn rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie 
kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

§ 9.  Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta Kętrzyn uwzględni wyjaśnienia, 
o których mowa w § 8 ust. 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.
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§ 11.  Traci moc Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 16.02.2017 r.  w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych 
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji  (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2017 poz. 957).

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kętrzynie

Dariusz  Marek Duczek
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