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UCHWAŁA NR LI/638/10
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w spawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Zawiercie oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 
142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, 
poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320) , na wniosek Prezydenta 
Miasta Zawiercie 

- Rada Miejska w Zawierciu 

- uchwala 

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Zawiercie oraz tryb 
i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

2. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek 
udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym szkołę lub 
placówkę. 

3. Wniosek składany jest do Prezydenta Miasta Zawiercie za pośrednictwem Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Zawierciu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły lub placówki powinien zawierać: 

1)numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

2)numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

3)planowaną liczbę uczniów według sprawozdania SIO na dzień 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji. 

4)zobowiązanie do informowania o zmianie liczby uczniów, 

5)nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być 
przekazywana dotacja. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz niepublicznych placówek stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zawiercie. 

2. Podstawę do obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
niewymienionych w ust. 1 , stanowią wydatki bieżące zaplanowane w budżecie gminy, ponoszone 
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Zawiercie. 
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3. W przypadku braku na terenie Gminy Zawiercie szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą do 
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 
szkoły publicznej danego typu i rodzaju. 

4. Wysokość udzielonej dotacji na każdego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej nie może być niższa niż 50% wydatków, o których mowa w ust.2. 

5. Podstawą obliczania dotacji dla niepublicznej placówki jest kwota przewidziana na jednego 
wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Zawiercie. 

6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej 
niż 75% ustalonych w budżecie Gminy Zawiercie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. 

§ 4. 1. Dotacja , o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały, udzielana jest ze środków 
określonych w uchwale budżetowej dla danego działu. 

2. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na 
rachunek bankowy szkoły lub placówki. 

3. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadań szkoły lub placówki w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. 

§ 5. 1. Rozliczenie dotacji udzielonej szkole lub placówce następuje do 15 dnia po upływie 
każdego miesiąca rozliczeniowego. 

2. Rozliczenie dotacji należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej w Zawierciu. 

3. Rozliczenie udzielonej dotacji za dany miesiąc winno zawierać: 

1)rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego 
miesiąca , 

2)informację o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków uczęszczających do szkoły lub placówki 
w okresie rozliczeniowym, 

3)informację o przewidywanej w następnym miesiącu liczbie uczniów lub wychowanków. 

4. Organ dotujący przekazuje kolejną ratę dotacji w wysokości uwzględniającej nadpłaty jak 
i niedopłaty dotacji, wynikające z przedłożonych rozliczeń, o których mowa w ust.3 na podstawie 
informacji Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej w Zawierciu 

5. Rozliczenie dotacji za dany rok osoba lub organ prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje 
Prezydentowi Miasta Zawiercie za pośrednictwem Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-
Administracyjnej w Zawierciu w terminie do 31 stycznia roku następnego za rok poprzedni. 

6. Rozliczenie sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6. 1. Dotację udzieloną szkole lub placówce cofa się w przypadku zaprzestania przez nie 
działalności. 

2. Dotacje dla szkoły cofa się również w przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej. 

§ 7. 1. Warunkiem wypłaty kolejnej raty dotacji jest przedstawienie rozliczenia określonego w § 5. 

2. Dotacja przysługuje za rzeczywistą liczbę uczniów. 

§ 8. 1. Wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Zawiercie pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu 
i pracownicy Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu mogą 
dokonywać kontroli wykazywanych przez podmioty prowadzące szkoły lub placówki, danych o których 
mowa w § 5. 

2. Podmioty prowadzące szkołę lub placówkę są obowiązane udostępnić kontrolującemu 
dokumentację niezbędną do weryfikacji danych, o których mowa w § 5, w szczególności 
dokumentację organizacyjną, finansową oraz przebiegu nauczania. 

§ 9. 1. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi wraz 
z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowego 
naliczania lub nienależnego pobrania dotacji. 
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2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak 
dla zaległości podatkowych od dnia przekazania. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie. 

§ 11. Traci moc Uchwała nr XLI/440 /02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 11 czerwca 2002 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji budżetu Gminy dla niepublicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

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

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Marek Kozieł
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