
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2017   

RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla niepublicznych  szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego  oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania 

i wykorzystywania. 

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół,  o których mowa  

w § 1 pkt 1, przeznaczonych na pokrycie ich działalności oświatowej, prowadzonych przez osoby fizyczne lub 

prawne na terenie Gminy Miasta Darłowo. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. szkole – rozumie się przez to niepubliczne przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, posiadającą 

uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także inne 

szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie 

oświaty, 

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3. gminie lub organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Darłowo, 

4. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły lub 

placówki. 

5. podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć  kwoty dotacji ustalonej na podstawie art. 78 b 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. 2016. poz. 1943z późn. zm). 

Rozdział 2 

Podstawa obliczania wysokości dotacji 

§ 3. Dotacja z budżetu gminy szkołom udzielana jest w następującej wysokości: 

1. niepubliczne przedszkola nie będące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których 

mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy, otrzymuje, na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miasta Darłowo 

w wysokości 75% podstawowej kwoty 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 gmin. 
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2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 

niespełniającej warunków, o których mowa w art.90 ust. 1 c ustawy otrzymuje na każdego ucznia dotację 

z budżetu Gminy Miasta Darłowo w wysokości 40 % podstawowej kwoty 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 gmin. 

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie 

z art. 71 b ust 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każdego ucznia 

objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o którym mowa w ust 1-3, dotację 

z budżetu Gminy Miasta Darłowo w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. 

5. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja, 

w których prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 

Gminy Miasta Darłowo w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gmin. 

6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 

dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Darłowo. 

7. Dotacje, o których mowa powyżej, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia. 

8. Do czasu uzyskania przez Gminę Miasto Darłowo  informacji o wysokości ostatecznej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej, dotacje przekazywana będzie  w wysokości obowiązującej w roku poprzednim. 

Dotacja przekazywana w ten sposób rozliczona zostanie w miesiącu następnym po otrzymaniu informacji. 

Rozdział 3 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji  

§ 4. Tryb udzielania 

1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Miejskim w Darłowie, 

2. Zakres danych, o których mowa w ust 1 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały 

3. W celu otrzymania miesięcznej części dotacji uprawniony do dotacji organ składa w terminie do 20 - go 

każdego miesiąca, na które przysługuje dotacja informację o liczbie uczniów według stanu na 16 dzień każdego 

miesiąca.  4 . Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały 

§ 5. Rozliczenie dotacji 

1. Uprawniony organ do dotacji składa roczne sprawozdanie z jej pobrania i wykorzystywania w terminie 

do 15 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji. 

2. Wzór rozliczenia rocznego, o którym mowa w ust 1 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 

3. W przypadku pobrania dotacji nienależnie, lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystanej dotacji lub jej 

części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, organ prowadzący zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji 

na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

4. Dotacja nie przysługuje w przypadku gdy: 

1) została zaprzestana działalność w trakcie roku budżetowego przez niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

inna formą wychowania przedszkolnego, niepubliczną placówkę, 

2) wykreślenia z ewidencji szkół i  placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Darłowo. 
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5. W przypadku wymienionym w ust. 4 rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni po otrzymaniu 

ostatniej części dotacji, według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do uchwały. 

Rozdział 4 

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywana dotacji 

§ 6.  Tryb kontroli  

1. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego 

upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Darłowo. 

2. Zakres obejmuje: 

1) danych ujętych we wniosku o udzielenie dotacji, 

2) liczbę uczniów, 

3) dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, adres, nr PESEL), 

4) listy obecności faktycznie potwierdzającego uczestnictwa  w zajęciach edukacyjnych, 

5) orzeczenie i opinie, o których mowa w art.71b ust. 3- 3 a ustawy o systemie oświaty, 

6) wszelkie dokumenty potwierdzające pokrycie wydatków bieżących, o których mowa w art. 90 ust. 3 d 

ustawy o systemie oświaty, 

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który 

podpisują kontrolujący i organ prowadzący. Protokół zawiera w szczególności opis stanu faktycznego 

ustalonego w toku kontroli, oraz opis nieprawidłowości w przypadku ich stwierdzenia. 

4. Organ prowadzący może w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu  odmówić podpisania, 

jednocześnie składając wyjaśnienia przyczyny odmowy podpisania. 

5. W przypadku nie podpisania protokołu przez organ prowadzący, nie zwalnia go to z obowiązku 

wypełnienia zaleceń pokontrolnych. W przypadku zażaleń przez organ prowadzący , kontrolujący dokonuje 

analizy i w razie konieczności podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, przedstawiając organowi 

prowadzącemu w terminie 21 dni ostateczne stanowisko w sprawie. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/254/08 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 

o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Darłowo przez osoby fizyczne lub 

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (j.t. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. 

poz. 3761 ze zmianami) oraz uchwała Nr XXXIV/237/2013 w sprawie przebiegu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych 

i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Miasto Darłowo przez osoby fizyczne lub 

prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. Woj Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 827). 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie 

 

Krystyna Sokolińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/263/2017 

Rady Miejskiej w Darłowie 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

 

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

(pieczęć organu prowadzącego)                                                                           (Miejscowość, data) 

Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznej szkole/przedszkolu/wychowaniu przedszkolnemu na 

rok….. 

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego 

………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres niepublicznej szkoły  lub placówki 

………………………………………………………………………………………… 

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

………………………………………………………………………………………… 

4. Planowana liczba uczniów, w tym liczba uczniów niepełnosprawnych zgodnie z poniższą tabelą: 

Planowana liczba uczniów styczeń- sierpień wrzesień- grudzień 

Ogółem   

W tym x x 

z Gminy Miasto Darłowo   

z innych gmin, wymienić jakie   

Liczba uczni z posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego ( rodzaj 

niepełnosprawności wg wagi) 

  

Liczba uczni posiadających opinię 

o wczesnym wspomaganiu wspomagania 

rozwoju 

  

- w tym liczba uczniów spoza Gminy Miasto 

Darłowo 

  

5. Nazwa i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością. Zobowiązuje się do informowania 

Burmistrza Miasta Darłowo o zmianie w liczbie uczniów. 

 

Miejscowość i data                                                                         czytelny podpis (pieczątka) 

osoby składającej wniosek 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/263/2017 

Rady Miejskiej w Darłowie 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

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

(pieczęć organu prowadzącego)                                                                           (Miejscowość, data) 

 Informacja  o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ………..roku……………. 

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego 

………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres niepublicznej szkoły  lub placówki 

………………………………………………………………………………………… 

liczba uczniów w miesiącu ………………………….. 

Ogółem  

W tym x 

z Gminy Miasto Darłowo  

z innych gmin, wymienić jakie  

Liczba uczni z posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego ( rodzaj niepełnosprawności wg wagi) 

 

Liczba uczni posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu 

wspomagania rozwoju 

 

- w tym liczba uczniów spoza Gminy Miasto Darłowo  

Miejscowość i data                                                                         czytelny podpis (pieczątka) 

 

osoby składającej wniosek 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/263/2017 

Rady Miejskiej w Darłowie 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

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

(pieczęć organu prowadzącego)                                                                           (Miejscowość, data) 

 Sprawozdanie roczne z przyznania dotacji  niepublicznej szkole/przedszkolu/wychowaniu 

przedszkolnemu za roku……………. 

1. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego 

………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres niepublicznej szkoły  lub placówki 

………………………………………………………………………………………… 

 l.p.  miesiąc  Kwota dotacji 

otrzymanej 

 Liczba dzieci 

ogółem 

 Liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

wg wagi 

 Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji 

1. Styczeń     

2. Luty     

3. Marzec     

4. Kwiecień     

5. Maj     

6. Czerwiec     

7. Lipiec     

8. Sierpień     

9. Wrzesień     

10. Październik     

11. Listopad     

12. Grudzień     

 Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji 

l.p. Rodzaj wydatku kwota 

1. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej wraz 

z pochodnymi 

 

2. Wydatki na wynagrodzenie administracji szkoły/placówki wraz 

z pochodnymi 

 

3. Wydatki na wynagrodzenie obsługi szkoły/placówki wraz 

z pochodnymi 

 

4. Wydatki na zakup usług dydaktycznych i książek  

5. Wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych  

6. Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych  

7. Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla 

szkoły/placówki 

 

8. Bieżące wydatki eksploatacyjne  

9. Inne wydatki wymienić jakie:  

 -  

 -  

 -  

3. Kwota niewykorzystanej dotacji została przekazana na rachunek gminy w dniu ………….20….roku 

4. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym, oraz znane misą 

przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn.zm) 
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