
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/237/16 

RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych publicznym i niepublicznym szkołom 

i przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 80 ust.4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) Rada 

Miejska Trzcianki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 

prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. 

Rozdział 1. 

Tryb udzielania dotacji 

§ 2. 1. Dotację udziela się na wniosek organu prowadzącego podmiot oświatowy, według wzoru 

stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdego podmiotu organizacyjnego, tj. szkoły podstawowej, 

gimnazjum, przedszkola i oddziału przedszkolnego. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być przedstawiony Burmistrzowi Trzcianki w terminie do 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia wykazywanego przez osobę prowadzącą szkołę lub 

przedszkole w informacji miesięcznej przedkładanej do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy 

dzień roboczy tego miesiąca. 

2. Jeżeli do przedszkola uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca 

przedszkole oprócz informacji, o której mowa w ust. 1, przekazuje dane o dzieciach z innych gmin. 

3. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

4. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia danego miesiąca, po 

uprzednim złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów, z zastrzeżeniem, że część za grudzień jest 

przekazywana w terminie do 15 grudnia roku budżetowego. 

5. Dotacje za lipiec i sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca 

czerwca. 
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Rozdział 2. 

Podstawa obliczania dotacji 

§ 4. 1. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez wnioskodawcę przysługuje dotacja na każdego 

ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, tj. wydatków bieżących 

przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Trzcianka, 

pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną 

liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

gminę Trzcianka. 

2. Publicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez wnioskodawcę 

przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

tj. wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

gminę Trzcianka, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć 
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rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną 

liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 

3. Publicznym oddziałom przedszkolnym zorganizowanym w szkołach podstawowych prowadzonym przez 

wnioskodawcę przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, tj. wydatków bieżących zaplanowanych 

na prowadzenie  przez gminę Trzcianka szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 

z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na jednego ucznia, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stanowiące dochody 

gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o 

systemie oświaty, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej 

liczby tych uczniów w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych, 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3  

i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno  

- wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności; 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 
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4. Publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez wnioskodawcę, przysługuje na 

każdego ucznia dotacja w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju,  

tj. wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez gminę Trzcianka, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych szkołach, stanowiące 

dochody gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym w szkołach danego typu i rodzaju, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych szkołach; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkole danego typu i rodzaju, posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, 

oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych szkołach; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w szkołach danego typu i rodzaju, posiadającego orzeczenie  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych szkołach; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka kwoty dotacji, o których mowa w art. 22ae 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, dla tych szkół; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych szkołach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną o statystyczną liczbę 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym w tych szkołach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 

mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym. 

5. Dotacja na każdego ucznia publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum nie może być niższa niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 

6. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, prowadzone przez 

wnioskodawcę, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od 

dotacji, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na 

takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez gminę Trzcianka, pod warunkiem, że wnioskodawca poda Burmistrzowi Trzcianki informację o 

planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

7. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, 

prowadzone przez wnioskodawcę, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, otrzymują na 

każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

gminę Trzcianka, pod warunkiem, że wnioskodawca poda Burmistrzowi Trzcianki informację o planowanej 

liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
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§ 5. 1. Niepublicznym przedszkolom, prowadzonym przez wnioskodawcę, niespełniającym warunków, 

o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia 

w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, tj. wydatków bieżących przewidzianych 

na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Trzcianka, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną 

liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

gminę Trzcianka. 

2. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez wnioskodawcę, 

niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja 

na każdego ucznia w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, tj. wydatków 

bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę 

Trzcianka, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w tych przedszkolach; 
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6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną 

liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 

3. Niepublicznym oddziałom przedszkolnym zorganizowanym w szkołach podstawowych prowadzonym 

przez wnioskodawcę, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie 

oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, tj. wydatków bieżących zaplanowanych na 

prowadzenie przez gminę Trzcianka szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny,  

z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny na jednego ucznia, pomniejszonych o: 

1) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyżywienie w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stanowiące dochody 

gminy Trzcianka; 

2) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 

Trzcianka na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  

o systemie oświaty, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej 

liczby tych uczniów w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych; 

3) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych; 

4) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych, 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3  

i 3a ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych; 

5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na uczestnika 

zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno  

- wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych; 

6) zaplanowane w roku budżetowym w budżecie gminy Trzcianka wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych 

- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, 

- z zastrzeżeniem, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 

4. Niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym 

przez wnioskodawcę, przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy Trzcianka w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia danego typu i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę Trzcianka. 
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5. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, prowadzone 

przez wnioskodawcę, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez gminę Trzcianka, pod warunkiem, że wnioskodawca poda Burmistrzowi Trzcianki 

informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później 

niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, 

prowadzone przez wnioskodawcę, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, otrzymują na 

każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

gminę Trzcianka, pod warunkiem, że wnioskodawca poda Burmistrzowi Trzcianki informację o planowanej 

liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, nie później niż do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 6. 1. Statystyczna liczba dzieci, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Trzcianka, ustalana jest na 

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy. 

2. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 dokonuje się w październiku roku 

budżetowego. Zaktualizowana statystyczna liczba stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji 

oświatowej według stanu na dzień  30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, oraz 1/3 liczby dzieci, 

uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu 

informacji oświatowej według stanu na dzień  30 września roku budżetowego. 

§ 7. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 - 4 i § 5 ust. 1 - 4, dokonuje się 

dwa razy w roku budżetowym, tj.: 

1) w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej; 

2) w październiku. 

§ 8. 1. W aktualizacji dokonywanej na podstawie § 7 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków 

budżetu gminy Trzcianka - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 - 

4 i § 5 ust. 1 - 4, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji oraz uwzględnia 

kwoty przewidziane w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka w roku budżetowym. 

2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie § 7 pkt 2 uwzględnia się: 

1) plan dochodów i wydatków budżetu gminy Trzcianka - w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty 

dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1 - 4 i § 5 ust. 1 - 4, według stanu na ostatni dzień 30 września roku 

budżetowego; 

2) zaktualizowaną, zgodnie z § 6 ust. 2 statystyczną liczbę dzieci, uczniów lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno - wychowawczych. 

§ 9. 1. Zaktualizowana kwota dotacji , o której mowa w § 4 ust. 1 - 4 i § 5 ust. 1 - 4, obowiązuje od 

pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji. 

2. Jeżeli w wyniku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka wysokość dotacji uległa zmianie, suma kolejnych 

przekazywanych części dotacji stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, według stanu na pierwszy dzień 

obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych od początku 

roku budżetowego. 
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Rozdział 3. 

Tryb rozliczenia dotacji 

§ 10. 1. Osoba prowadząca szkołę lub przedszkole sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji 

w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku, którego dotyczyła dotacja. 

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

3. W przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę kilku dotowanych z budżetu gminy Trzcianka 

podmiotów organizacyjnych, rozliczenie dotacji należy złożyć osobno dla każdej formy prowadzonej 

działalności, odpowiednio szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego, przedszkola oraz innej 

formy wychowania przedszkolnego. 

§ 11. 1. Ewidencja wydatków winna być prowadzona w taki sposób, aby umożliwiła rozliczenie dotacji 

przyznanej przez gminę Trzcianka na poszczególne podmioty, o których mowa w § 10 ust. 3. 

2. Na dokumentach księgowych winna być umieszczona adnotacja o dokonaniu w całości lub części 

wydatków ze środków przekazanych w ramach dotacji przez gminę Trzcianka. 

§ 12. 1. Otrzymana dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych  

z realizacją zadań określonych w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, poniesionych  

w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te 

zmiany. 

2. Niewykorzystana dotacja, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi do budżetu gminy Trzcianka  

w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

Rozdział 4. 

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji 

§ 13. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym 

faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie 

pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę. 

2. Kontrola obejmuje: 

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji o liczbie 

uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i umów o nauczanie 

uczniów; 

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d 

i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej 

kontrolowanego podmiotu. 

§ 14. 1. Kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego Trzcianki na podstawie 

imiennego upoważnienia Burmistrza Trzcianki. 

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub 

pisemnie nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. 

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego 

w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym podmiocie oraz w obecności pracowników. 

4. W przypadku nie posiadania dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, 

organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu, o którym 

mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym. 

5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały, oraz do 

dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowany podmiot. 

6. W razie potrzeby kontrolujący może występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do 

jego dyrektora o udzielenie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji. 

§ 15. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu. 
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2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego i prawnego stwierdzonego w toku kontroli oraz ocenę 

kontrolowanej działalności, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn powstania, 

zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. 

§ 16. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu, protokół 

podpisuje jedynie osoba kontrolująca, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołącza 

pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy złożenia 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 Trzcianki, w terminie 7 dni od 

dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole. 

§ 17. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do 

dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Trzcianki w terminie 

14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 12 ust. 4 uchwały, kieruje do 

kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej 

dotacji. 

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Trzcianki uwzględni zastrzeżenia, o których 

mowa w §16 ust. 4. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

§ 19. Traci moc uchwała Nr XVI/126/15 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom 

prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki 

(-) mgr Edward Joachimiak 
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