
 
Uchwała Nr XXXI/959/2009 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/881/2009 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie miasta Gliwice przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów 
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania. 

Na podstawie, art.80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm. ), art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592 z późn. zm) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Gliwicach 
uchwala: 

§ 1 

Zmienić uchwałę Nr XXVII/881/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 września 2009 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 
terenie miasta Gliwice przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych 
oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania w następującym zakresie: 

1. § 5 otrzymuje brzmienie:  
„1. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca 
na rachunek bankowy szkoły lub placówki oświatowej. 
2. Do dnia 10-go każdego miesiąca, osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub 
placówkę oświatową ma obowiązek przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji 
informację o średniej liczbie uczniów szkoły lub placówki oświatowej w miesiącu 
poprzedzającym dany miesiąc. § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Począwszy od miesiąca lutego danego roku budżetowego, część dotacji ustalona według 
planowanej liczby uczniów określonej we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
uchwały, wypłacana zgodnie z ust. 1, pomniejszona zostanie o kwotę niewykorzystanej, ze 
względu na faktyczną liczbę uczniów wykazanych w informacji, o której mowa w ust. 2, części 
tej dotacji przekazywanej szkołom lub placówkom oświatowym w miesiącach 
poprzedzających.” 

2. § 9 otrzymuje brzmienie: 
„1. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do 
dnia 31 stycznia następnego roku. 
2. Od kwot dotacji zwróconej po terminie określonym w ust.1 nalicza się odsetki w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie 
terminu zwrotu określonego w ust. 1. 
3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności. 
4. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od 
dnia przekazania dotacji. 
5. Odsetki od dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się po upływie 
terminu określonego w ust. 3.” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego,  
 
 
 
 
 
 Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Gliwicach 
 
 
 Marek Pszonak 
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