
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/303/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu 

kontroli wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło 

przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie 

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 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2156 z późn. zm.); 

2. Jednostce – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 

o których mowa w § 2; 

3. Gminie, organie dotującym– należy przez to rozumieć Gminę Miejską Koło; 

4. Dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzielaną z budżetu Gminy Miejskiej Koło; 

5. Uczniu - należy przez to rozumieć wychowanka szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego o których mowa w § 2. 

§ 2.  Niniejsza uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy 

Miejskiej Koło oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla 

poniżej wymienionych placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby 

fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie: 

1. przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych; 

2. innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy; 

3. publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych 

szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

4. niepublicznych przedszkoli w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli 

specjalnych; 

5. innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy; 
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6. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 

o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół 

podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz 

szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

7. niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w ust. 6, których 

zakładanie i prowadzenie należą do ustawowych zadań gminy. 

§ 3.  Ustala się następujące stawki dotacji: 

1. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego, niebędącego przedszkolem 

specjalnym stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy 

podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Kole jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego 

uczęszczającego do przedszkola publicznego, niebędącego przedszkolem specjalnym wynosi 100% kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w najbliższej 

gminie prowadzącej przedszkole jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

2. na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola specjalnego stawka dotacji wynosi 100% kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący; 

3. na ucznia uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi 

50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Kole, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, 

niebędącego przedszkolem specjalnym, stawka dotacji na ucznia uczęszczającego do publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego wynosi 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie 

prowadzącej przedszkole, z zastrzeżeniem ust. 4; 

4. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 

stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, 

w sytuacji gdy stawka dotacji o której mowa w ust. 3 jest niższa niż kwota przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący; 

5. na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły podstawowej objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju stawka dotacji 

wynosi 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

6. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego 

w publicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawową specjalną stawka dotacji wynosi 100% kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji 

dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny jest niższa niż kwota przewidzianej 

na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. 
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W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, 

niebędącej szkołą podstawową specjalną stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do 

oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawową 

specjalną wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji 

gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny 

w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny jest niższa 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

7. na ucznia uczęszczającego do publicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki stawka dotacji wynosi 100% kwota przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół 

danego typu i rodzaju jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku braku na terenie gminy szkoły danego typu i rodzaju 

prowadzonej przez gminę stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji 

dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższej gminie jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku braku najbliższej 

gminy prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju stawka dotacji na ucznia szkoły wynosi 100% kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

8. na ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum objętego zajęciami rewalidacyjno – 

wychowawczymi stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno 

– wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

9. na każdego wychowanka internatu zorganizowanego w publicznej szkole, w której realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego 

wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji 

gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat jest niższa niż kwota przewidziana 

na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. 

W przypadku braku na terenie gminy szkoły, w której zorganizowano internat, prowadzonej przez gminę, 

stawka dotacji na ucznia wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji 

dla szkół, w których zorganizowany jest internat w najbliższej gminie prowadzącej szkołę, w której 

zorganizowano internat jest niższa niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

10. na ucznia uczęszczającego do publicznej szkoły niewymienionej w art. 80 ust. 3 ustawy stawka dotacji 

wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju jest niższa niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ 

dotujący. W przypadku braku na terenie gminy szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez gminę stawka 

dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę; 

11. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznej szkoły podstawowej objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, stawka 

dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 
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12. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego niebędącego 

przedszkolem specjalnym, spełniającego warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy stawka dotacji 

wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla 

przedszkoli ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole jest niższa niż kwota 

przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez 

gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola 

niepublicznego niebędącego przedszkolem specjalnym, spełniającego warunki, o których mowa w art. 90 ust. 

1b  wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla 

przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole jest niższa niż kwota przewidziana na takie ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

13. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego 

w niepublicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawową specjalną, w której oddział przedszkolny 

spełnia warunki o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej 

na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Kole jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ 

dotujący. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków 

bieżących, niebędącej szkołą podstawową specjalną stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego 

uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole podstawowej, 

niebędącej szkołą podstawową specjalną, w której oddział przedszkolny spełnia warunki o których mowa w art. 

90 ust. 1ba ustawy, stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

organ dotujący, w sytuacji gdy podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową w której zorganizowano oddział 

przedszkolny jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ 

dotujący; 

14. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, spełniającej warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy stawka dotacji wynosi 100% 

kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący w sytuacji gdy wartość 50% podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole jest 

niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. W przypadku braku na terenie 

gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane 

z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym stawka dotacji na ucznia 

niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, spełniającej 

warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący w sytuacji gdy wartość 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 

w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący; 
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15. na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stawka dotacji wynosi 100% kwota przewidzianej na 

takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

16. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, niebędącego przedszkolem specjalnym, 

które nie spełnia warunków o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, stawka dotacji wynosi 75% podstawowej 

kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole, 

z zastrzeżeniem ust. 17. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, 

w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego 

przedszkolem specjalnym stawka dotacji wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej 

gminie prowadzącej przedszkole, z zastrzeżeniem ust. 17; 

17. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznego przedszkola niebędącego 

przedszkolem specjalnym, które nie spełnia warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy stawka dotacji 

wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy stawka dotacji o której mowa w ust. 16 

jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

18. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola specjalnego stawka dotacji wynosi 100% 

kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący; 

19. na ucznia uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niespełniającej 

warunków o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, stawka dotacji wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji 

dla przedszkoli ogłaszanej w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Kole, z zastrzeżeniem ust. 

20. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, stawka 

dotacji wynosi 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, 

z zastrzeżeniem ust. 20; 

20. na ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy stawka dotacji wynosi 

100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy stawka dotacji 

o której mowa w ust. 19 jest niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy 

wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 

21. na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w niepublicznej szkole 

podstawowej, niebędącej szkołą podstawową specjalną, niespełniającej warunków o których mowa w art. 90 

ust. 1ba ustawy, stawka dotacji wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 22. W przypadku braku na terenie gminy szkoły 

podstawowej prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, w którym zaplanowane 

wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 

wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącej szkoła podstawową specjalną, stawka 

dotacji wynosi 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział 

przedszkolny, z zastrzeżeniem ust. 22; 

22. na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zorganizowanego 

w niepublicznej szkole podstawowej, niebędącej szkołą podstawową specjalną, niespełniającej warunków 

o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez organ dotujący, w sytuacji gdy stawka dotacji, o której mowa w ust. 21 jest niższa niż 

kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący; 
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23. na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej niewymienionej 

w art. 90 ust 2a, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu 

stawka dotacji wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. W przypadku braku na 

terenie gminy szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez gminę, stawka dotacji na ucznia szkoły wynosi 

50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższej gminie prowadzącej szkołę 

danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższej gminy, prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju  

stawka dotacji na ucznia szkoły wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju 

w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju; 

24. na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego gimnazjum objętego zajęciami 

rewalidacyjno – wychowawczymi stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ 

dotujący; 

25. na każdego wychowanka internatu zorganizowanego w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stawka dotacji wynosi 100% 

kwoty przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez organ dotujący. 

§ 4. 1. Dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz 

publicznych szkół udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji organowi właściwemu do udzielenia dotacji – Burmistrzowi Miasta 

Koła; 

2. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz 

niepublicznych szkół z uprawnieniami szkoły publicznej udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony 

w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, organowi właściwemu do 

udzielania dotacji – Burmistrzowi Miasta Koła; 

3. Dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół 

podstawowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udziela się na wniosek osoby 

prowadzącej złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organowi 

właściwemu do udzielania dotacji – Burmistrzowi Miasta Koła; 

4. Dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół 

podstawowych i gimnazjów które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, udziela się na wniosek 

osoby prowadzącej złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 

organowi właściwemu do udzielania dotacji – Burmistrzowi Miasta Koła; 

5. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, ust. 

2, ust. 3 oraz ust. 4, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji oblicza się na podstawie faktycznej liczby uczniów lub 

wychowanków uczęszczających do publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół o których mowa w § 2 niniejszej uchwały w danym miesiącu, podanych w 

informacji o liczbie uczniów, wychowanków sporządzonej na urzędowym formularzu, stanowiącym załącznik 

nr 2 do uchwały. W/w informacja będzie przekazywana przez beneficjenta Burmistrzowi Miasta Koła do 07 

dnia każdego miesiąca, w tym że w grudniu do dnia 04 grudnia i zawierała będzie faktyczną liczbę uczniów lub 

wychowanków – stan na pierwszy dzień danego miesiąca; 

2. Szkoła, o której mowa w art. 90 ust. 3 oprócz informacji z ust. 1 o liczbie uczniów przedkłada do 07 dnia 

każdego miesiąca informację o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały. 

Informację dotyczącą listopada składa się w terminie do dnia 04 grudnia; 

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 

szkoły, zespołu szkół, wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 5.  

W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku organ prowadzący przedszkole, inną 

formę wychowania przedszkolnego, szkołę pisemnie informuje Burmistrza Miasta Koła o dokonanej zmianie. 

§ 6. 1. Kwota dotacji udzielanej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez: 
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1) przedstawianie przez osobę prowadzącą jednostkę: 

a) miesięcznej informacji o faktycznej ilości uczniów w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego 

– składana do 07 dnia każdego miesiąca, w tym że w grudniu do dnia 04 grudnia – według załącznika 

nr 2 do uchwały, 

b) miesięcznej informacji o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 

50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych – składana do 07 dnia każdego miesiąca, w tym że w grudniu 

do dnia 04 grudnia – według załącznika nr 3 do uchwały, dotyczy szkół o których mowa w art. 90 ust. 3 

ustawy; 

c) informacji o wydatkach na które wykorzystano dotację, składanej do 10 stycznia następnego roku 

budżetowego – według załącznika nr 4 do uchwały. 

2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym; 

3) ocenę czy poniesione wydatki z załącznika nr 4 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji; 

4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Miejskiej Koło należności z tytułu zwrotu dotacji; 

2. Informacje z ust. 1 pkt 1 lit. a, b i c stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji 

przekazanej jednostce w roku kalendarzowym. 

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonego 

rozliczenia. 

4. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Burmistrz Miasta Koła do dnia 25 stycznia roku 

następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub 

potrąceń.  

5. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Koło, jako dotacji pobranej 

nienależnie bądź w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej na wydatki niezgodne z przeznaczeniem 

dotacji, Burmistrz Miasta Koła powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach z ust. 4. 

6. Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy wskazany w piśmie z ust. 4 w terminie nie później niż do 

31 stycznia roku następnego, po roku udzielenia dotacji. 

§ 7. 1. Osoba prowadząca jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązana jest 

w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do przekazania informacji 

o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji – na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 4 do uchwały. 

2. O wynikach rozliczenia dotacji rocznej w okolicznościach wskazanych w ust. 1 Burmistrz Miasta Koła 

zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę z ust. 1 do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu 

złożenia informacji z ust. 1.  

§ 8.  Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Miejskiej Koło możliwości dochodzenia zwrotu 

dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

§ 9. 1. Jednostki wskazane w § 2, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Miejskiej Koło na 

dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego 

i profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawianych danych 

o ilości uczniów, w tym wskazanych rodzajów niepełnosprawności uczniów lub wychowanków oraz danych 

dotyczących wykorzystania otrzymanej dotacji; 

2. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, na dokumentach źródłowych 

stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy 

Miejskiej Koło należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu 

Gminy Miejskiej Koło w …. roku, w kwocie ….. zł, dotyczący ………(nazwa i adres podmiotu dotowanego)” 

oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej jednostkę dotowaną; 

3. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kole upoważnieni przez Burmistrza Miasta Koła 
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do przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust. 1, maja prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz 

wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu 

nauczania oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii; 

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy 

obowiązujących w jednostce kontrolowanej, w uzasadnionych przypadkach – w dniach i godzinach ustalonych 

pomiędzy kontrolującym a osobą reprezentującą jednostkę kontrolowaną; 

5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej osoba 

prowadząca dostarcza dokumenty i inne materiały stanowiące podstawę pobrania i wykorzystania dotacji na 

wskazany adres organu właściwego do udzielenia dotacji; 

6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie jednostki kontrolowanej, organ 

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

ust. 4 i ust. 5 w terminie uzgodnionych z kontrolującym;  

7. W razie potrzeby kontrolujący może występować do organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę lub 

dyrektora jednostki o udzielenie pisemnych wyjaśnień, sporządzenia obliczeń oraz zestawień w zakresie 

pobranej i wykorzystanej dotacji. 

§ 10.  Tracą moc uchwały: 

1. Uchwała Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkól zakładanych i prowadzonych na terenie 

Gminy Miejskiej Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie; 

2. Uchwała Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę 

Nr XL/366/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej 

Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie. 

§ 11.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 12.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r.   

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kole 

(-) Artur Szafrański 
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