
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/440/16 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta niepublicznym szkołom, przedszkolom, 

szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny,  innym formom wychowania 

przedszkolnego i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 

oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielanych osobom prowadzącym niepubliczne szkoły, przedszkola, szkoły podstawowe, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, placówki i inne formy wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.); 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę; 

3) organie dotującym – należy przez to rozumieć Bytom, miasto na prawach powiatu; 

4) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę 

oświatową prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący; 

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć osobę prawną i fizyczną, inną 

niż miasto Bytom; 

6) dyrektorze – należy rozumieć statutowy organ szkoły na podstawie art. 36, 36a i 60 ustawy; 

7) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole; 
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8) szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d 

ustawy, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są  przyjmowane osoby mające 

18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; 

9) innej formie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne 

lub fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy; 

10) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy; 

11) uczniu – należy rozumieć także słuchacza i wychowanka; 

12) uczniu niepełnosprawnym – należy rozumieć ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, 

słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niedostosowanego społecznie, zagrożonego 

niedostosowaniem społecznym - wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

i posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3-3a 

ustawy; 

13) uczniu objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju – należy rozumieć dziecko posiadające opinię 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

14) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego 

lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym 

lub głębokim albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności; 

15) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 

się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające 

ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi; 

16) statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych - należy przez to rozumieć liczbę odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub 

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

oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy; 

17) zaktualizowanej statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci, uczniów, 

wychowanków 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 odpowiednio dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień  

30 września roku budżetowego; aktualizacji statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dokonuje się w październiku roku budżetowego; 

18) opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opłaty za nauczanie, 

wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2, 

ust. 2 lub 2a ustawy; 

19) podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przez miasto Bytom przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych 

i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, 

pomniejszonych o: 

a) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy, 

b) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, 

stanowiące dochody budżetu gminy, 
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c) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta 

Bytomia w części gminnej na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie 

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

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

przedszkolach, 

d) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, 

e) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia w części 

gminnej i powiatowej 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, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach, 

f) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia w części 

gminnej i powiatowej na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, 

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

ust. 3 ustawy, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczychw tych 

przedszkolach, 

g) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy, 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, wydane ze względu na 

odpowiednie rodzaje niepełnosprawności; 

20) podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - 

należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez miasto Bytom 

szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział 

przedszkolny, z wyłączeniem szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych, w których 

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

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% jego zaplanowanych 

wydatków bieżących, pomniejszonych o: 

a) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody 

budżetu gminy, 

b) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia opłaty za wyżywienie w tych oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, stanowiące dochody budżetu gminy, 

c) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta 

Bytomia w części gminnej na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b 

ust. 3 ustawy, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby 

tych uczniów w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

d) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół podstawowych, 

w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, 

e) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia w części 

gminnej i powiatowej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
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f) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia w części 

gminnej i powiatowej na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

g) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy, w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

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

podstawowych, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

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

niepełnosprawności; 

21) podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć kwotę wydatków 

bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez miasto Bytom szkół danego typu i rodzaju, 

pomniejszonych o: 

a) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia opłaty za wyżywienie w tych szkołach, 

stanowiące dochody budżetu miasta Bytomia, 

b) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta 

Bytomia, odpowiednio w części gminnej i powiatowej, 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, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych szkołach, 

z wyłączeniem uczniów szkół specjalnych, 

c) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące finansowane z użyciem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych szkół, 

d) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia, odpowiednio 

w części gminnej i powiatowej, 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, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych szkołach, 

e) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia, odpowiednio 

w części gminnej i powiatowej, 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, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w tych szkołach, 

f) 3 ustawy, dla tych szkół, 

g) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące na finansowanie 

działalności internatów w tych szkołach, 

h) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia wydatki bieżące na programy, o których 

mowa w art. 90u ustawy, w tych szkołach 

i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych szkołach, pomniejszoną, w przypadku 

szkół niebędących szkołami specjalnymi, 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, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne 

lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym; 

22) podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy -

 należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez miasto Bytom 

w zakresie zadań powiatu placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, 
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z wyłączeniem szkół funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomniejszonych o: 

a) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia, w zakresie zadań powiatu, opłaty 

za korzystanie z pobytu i wyżywienie w tych placówkach, stanowiące dochody budżetu powiatu, 

b) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych placówek, 

c) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówce danego rodzaju, posiadające opinię o potrzebie 

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

oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych placówkach, 

d) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie powiatu wydatki bieżące na programy, o których mowa 

w art. 90u ustawy, w tych placówkach 

i podzielonych przez statystyczną liczbę wychowanków w tych placówkach; 

23) podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć 

kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę innych form wychowania 

przedszkolnego, z wyłączeniem innych form wychowania przedszkolnego, w których zaplanowane wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 

50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o: 

a) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w tych innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, 

b) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody budżetu gminy, 

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

na uczniów niepełnosprawnych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu 

na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych innych 

formach wychowania przedszkolnego, 

d) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych innych form wychowania 

przedszkolnego, 

e) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w innej formie wychowania przedszkolnego, posiadające opinię 

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

oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych innych formach wychowania przedszkolnego, 

f) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych w innych formach wychowania przedszkolnego, posiadającego 

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

oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych innych formach 

wychowania przedszkolnego, 

g) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa 

w art. 90u, w tych innych formach wychowania przedszkolnego 

i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych innych formach wychowania 

przedszkolnego, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych innych 

formach wychowania przedszkolnego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności; 

24) wydatkach bieżących, o których mowa w pkt 19–23 niniejszej uchwały - należy przez to rozumieć 

wszystkie wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, zaplanowane na rok budżetowy w budżecie miasta Bytomia, bez uwzględnienia wydatków 

zaplanowanych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
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o finansach publicznych, na prowadzenie przez miasto Bytom przedszkoli, szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół danego typu i rodzaju lub placówek danego rodzaju 

lub na finansowanie działalności internatów w szkołach prowadzonych przez miasto Bytom; 

25) zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w pkt. 19-23 - należy przez to rozumieć 

kwotę dotacji, która obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca roku budżetowego następującego 

po miesiącu, w którym dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji: 

a) aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w pkt 19-23 niniejszej uchwały, dokonuje się: 

- w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, 

- w październiku roku budżetowego, 

b) w aktualizacji uwzględnia się plan dochodów i wydatków budżetu miasta Bytomia według stanu 

na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji; 

26) najbliższej gminie prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć w przypadku 

miasta Bytomia, będącego miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców - gminę 

graniczącą, która spełnia warunki wymienione w lit. a-c: 

a) jest miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców, 

b) prowadzi co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, 

c) ma najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest 

o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca w gminie graniczącej, 

d) w przypadku braku gminy spełniającej warunki, o których mowa w lit. a lub lit. b, przez najbliższą 

gminę prowadzącą szkołę danego typu i rodzaju - należy rozumieć w przypadku miasta Bytomia, 

będącego miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców - gminę, która spełnia  warunki 

wymienione w tiret pierwszym, drugim i trzecim: 

- jest miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców, 

- prowadzi co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, 

- ma najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, to jest 

o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w tiret pierwszym i drugim, 

położoną na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca, a w przypadku braku gminy 

położonej na terenie tego samego powiatu co gmina dotująca – na terenie województwa śląskiego 

właściwego terytorialnie dla gminy dotującej, a w przypadku braku gminy położonej na terenie 

województwa śląskiego – na terenie innego województwa niż gmina dotująca; 

27) najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć w przypadku 

miasta Bytomia, będącego miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców - powiat 

graniczący, który spełnia warunki wymienione w lit. a-c: 

a) jest miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców, 

b) prowadzi co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, 

c) ma najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest 

o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca w powiecie graniczącym, 
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d) w przypadku braku powiatu spełniającego warunki, o których mowa w lit. a lub lit. b, przez najbliższy 

powiat prowadzący szkołę danego typu i rodzaju - należy rozumieć przypadku miasta Bytomia, będącego 

miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców - powiat, który spełnia warunki 

wymienione w tiret pierwszym, drugim i trzecim: 

- jest miastem na prawach powiatu powyżej 150 tys. mieszkańców, 

- prowadzi co najmniej jedną szkołę danego typu i rodzaju, 

- ma najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie, to jest 

o najmniejszej wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych 

na jednego mieszkańca w powiecie dotującym i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego 

mieszkańca w powiecie spełniającym warunki określone w tiret pierwszym i drugim 

położony na terenie województwa śląskiego właściwego terytorialnie dla powiatu dotującego, 

a w przypadku braku powiatu położonego na terenie województwa śląskiego – na terenie innego 

województwa niż powiat dotujący; 

28) rachunku bankowym – należy przez to rozumieć rachunek bankowy szkoły, przedszkola,  innej formy 

wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek, wskazany organowi dotującemu 

przez organ prowadzący, służący tylko do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem 

szkoły, przedszkola, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego, tj. zapisów wpływów 

i wydatków; 

29) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198); 

30) miesiącu - należy przez to rozumieć miesiąc w roku budżetowym, obejmujący okres od pierwszego 

do ostatniego dnia tego miesiąca; 

31) rozliczeniu wykorzystania dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji 

w roku budżetowym; 

32) systemie elektronicznym – należy przez to rozumieć system elektroniczny służący do obsługi udzielania 

i rozliczania dotacji, wskazany przez Urząd Miejski w Bytomiu, w tym w szczególności do rejestracji 

imienia i nazwiska ucznia, numeru PESEL ucznia, adresu zamieszkania ucznia, danych dotyczących liczby 

uczniów, frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

33) kontroli - należy przez to rozumieć kontrole kompleksowe – poprzedzone powiadomieniem o zamiarze 

kontroli oraz doraźne – bez powiadomienia; 

34) gminie miejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gmina miejska w krajowym rejestrze 

urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.); 

35) liczbie mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

36) środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć środki, o których mowa 

w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a–5c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm); 

37) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy przez to rozumieć 

wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego; 

38) wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy przez to rozumieć 

wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

§ 3. 1. Dotacje z budżetu miasta Bytomia przysługują następującym podmiotom dotowanym, o których 

mowa w art. 90 ustawy: 
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1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki, na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 

danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom; 

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla danego 

typu i rodzaju szkoły, o której mowa w § 2 pkt 21, ustalonej w budżecie miasta Bytomia. Uczestnictwo 

uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami 

na listach obecności na tych zajęciach; 

3) przedszkolom niepublicznym, niebędącym przedszkolami specjalnymi, niespełniającym warunków, 

o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy oraz szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny na każdego ucznia w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

o której mowa w § 2 pkt 19 ustalonej w budżecie miasta Bytomia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej dla gminy przez miasto Bytom z zastrzeżeniem, że dotacja 

przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 2,5 roku; 

4) osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia 

w wysokości równej 40 % podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w § 2 pkt 23 ustalonej w budżecie 

miasta Bytomia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej 

na takiego ucznia niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej dla gminy przez miasto Bytom z zastrzeżeniem, że dotacja przysługuje 

nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 2,5 roku; 

5) placówkom niepublicznym, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, na każdego wychowanka 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla powiatu otrzymywanej przez miasto Bytom, a w przypadku niepublicznego ośrodka umożliwiającego 

realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu otrzymywanej 

przez miasto Bytom; 

6) przedszkolom niepublicznym, niepublicznym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny, niepublicznym szkołom podstawowym oraz niepublicznym ośrodkom, o których mowa 

w art. 2 pkt 5 ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom; 

7) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, 

gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz ośrodkom, 

o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, na każdego 

uczestnika tych zajęć dotacja z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu miasta Bytomia w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części 

oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu miasta Bytom; 

8) niepublicznym szkołom, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy, w których zorganizowano internat, 

niezależnie od dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a, na każdego wychowanka tego internatu dotacja 

z budżetu miasta Bytomia prowadzącego tego typu i rodzaju szkoły w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu miasta 

Bytomia. 

2. W przypadku braku na terenie miasta Bytomia szkoły danego typu i rodzaju, prowadzonej odpowiednio 

przez gminę lub powiat, kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

szkół danego typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 

danego typu i rodzaju; w przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu 

prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju na terenie województwa śląskiego, kwotę dotacji określa się 

w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju odpowiednio gminy 

lub powiatu na terenie innego województwa. 
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§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem złożenia organowi dotującemu 

przez organ prowadzący wniosku z planowaną liczbą uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych we wniosku), o którym mowa w ust. 1, 

oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, ustali Prezydent Bytomia w odrębnym trybie. 

§ 5. 1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia szkoły i placówki wymienionej w § 3 ust. 1, według stanu 

uczniów zapisanych w dokumentacji na pierwszy dzień miesiąca. 

2. Dotacja za miesiąc lipiec i sierpień ustalana jest według rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu 

poprzedzającym przerwę wakacyjną, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3. 

3. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, 

który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo 

najwyższych, kończą się w kwietniu lub w czerwcu, dotacja przysługuje na każdego absolwenta szkoły 

w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, 

w którym absolwent ukończył szkołę. 

5. Dotacja nie przysługuje za okres przerwy w działalności przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałem 

przedszkolnym  i innej formy wychowania przedszkolnego w związku z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego 

statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 

6. Organy prowadzące przedszkola, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny 

i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do złożenia pisemnej informacji o terminie przerwy, 

nie później niż do 15. dnia miesiąca poprzedzającego przerwę w działalności. 

§ 6. 1. Wysokość jednostkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w danym roku budżetowym 

ustala Prezydent Bytomia w odrębnym trybie. 

2. Do czasu ustalenia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, dotacje 

przekazywane są według stawek z roku poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Po ustaleniu stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych 

w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. 

§ 7. 1. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w § 6 podlegają przeliczeniu w związku 

z aktualizacją podstawowych kwot dotacji, o których mowa w § 2 pkt 19-23. 

2. Wysokość przeliczonych jednostkowych miesięcznych stawek dotacji ustala Prezydent Bytomia 

w odrębnym trybie. 

3. Przeliczenia stawek dotacji dokonuje się: 

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy budżetowej na rok budżetowy; 

2) w październiku roku budżetowego. 

4. Wraz z aktualizacją kwot dotacji, o której mowa w ust. 1 następuje wyrównanie kwoty dotacji 

od początku roku budżetowego w związku ze zmianą wysokości stawek dotacji. 

§ 8. W Biuletynie Informacji Publicznej miasta Bytomia udzielającego dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 2-6, ogłasza się: 

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w § 2 pkt 19-23, oraz jej aktualizacje, o których mowa w § 2 

pkt 25; 

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

o której mowa w § 2 pkt 16 oraz jej aktualizacje, o których mowa w § 2 pkt. 17. 
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§ 9. 1. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu organ prowadzący składa w Urzędzie Miejskim 

w Bytomiu informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego 

miesiąca. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący składa w formie elektronicznej, w systemie 

elektronicznym oraz w formie dokumentu podpisanego przez dyrektora podmiotu dotowanego lub organ 

prowadzący, będącego wydrukiem z wyżej wymienionego systemu i przedkłada ją w Urzędzie Miejskim 

w Bytomiu do 10. dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia. 

3. Wzór informacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych w informacji), o której mowa w ust. 1 

oraz dokumenty, które należy dołączyć do przedmiotowej informacji, ustali Prezydent Bytomia w odrębnym 

trybie. 

4. W celu wprowadzenia danych o uczniach system elektroniczny jest udostępniany automatycznie przez 

administratora systemu od 1. do 10. dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu od 1. do 5. 

5. Przekazanie przez organ dotujący dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje najpóźniej do ostatniego 

dnia danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dotację za grudzień organ dotujący przekaże do 15. dnia grudnia 

roku budżetowego. 

6. Dotacji nie przekazuje się na osobę, co do której Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu 

posiada pisemne oświadczenie tej osoby lub jej opiekuna prawnego, że nie jest uczniem danej placówki. 

7. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1, 

organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej 

wcześniej informacji, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Nie przyjmuje się korekt dotyczących roku poprzedniego, za wyjątkiem korekty za miesiąc grudzień. 

§ 10. 1. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. 1, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, 

przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego 

i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków wymienionych 

w ustawie. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych 

z realizacją zadań określonych w ust. 1, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została 

udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania. 

3. Środki pieniężne przekazane w ramach dotacji z budżetu miasta – są środkami publicznymi, dlatego 

należy w szczególny sposób udokumentować wydatkowanie tych środków pieniężnych z zachowaniem zasad 

jawności i przejrzystości finansów publicznych określonych w art. 33–34 ustawy o finansach publicznych. 

4. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji 

z budżetu miasta Bytomia należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej 

z budżetu miasta Bytomia w kwocie ……………. zł dotyczący ……………. (nazwa podmiotu dotowanego) 

oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora  lub organu prowadzącego”. 

5. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. 

Zapłaty należy dokonać z rachunku bankowego szkoły, przedszkola, szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, na który 

wpłynęła dotacja. 

§ 11. 1. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji organ prowadzący sporządza w systemie 

elektronicznym oraz w formie dokumentu podpisanego przez dyrektora podmiotu dotowanego lub organ 

prowadzący, stanowiącego wydruk z wyżej wymienionego systemu. 

2. Wzór rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych 

w rozliczeniu), o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć do rozliczenia, określi 

Prezydent Bytomia w odrębnym trybie. 

3. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji organ prowadzący sporządza za rok budżetowy 

i przedkłada w Urzędzie Miejskim w Bytomiu do 15 stycznia roku następnego po roku objętym rozliczeniem. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nieprawidłowości w przedłożonym organowi 

dotującemu rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący jest zobowiązany 

do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanego wcześniej rozliczenia z wyjaśnieniem 

w terminie do 25 stycznia roku następnego po okresie objętym rozliczeniem. 

5. Zwrotowi do budżetu podlega dotacja: 

1) niewykorzystana; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem – na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d 

ustawy. 

6. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego 

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, a w trakcie roku budżetowego w terminie 15 dni 

po zakończeniu działalności podmiotu dotowanego. 

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt 2 i 3. 

8. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu miasta nalicza się począwszy od dnia: 

1) następującego po dniu stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji albo pobrania dotacji w nadmiernej 

wysokości; 

2) przekazania z budżetu miasta dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

§ 12. 1. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola, szkoły podstawowej, w której 

zorganizowano oddział przedszkolny, placówki i innej formy wychowania przedszkolnego organ prowadzący 

przedstawia rozliczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1, w terminie 30 dni po miesiącu, w którym otrzymał 

ostatnią część dotacji, narastająco za okres od początku roku budżetowego. 

2. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku budżetowego prowadzenie szkoły, przedszkola, 

szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego 

i placówki, innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w § 10 

ust. 1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku budżetowym, w ciągu 30 dni od dnia przekazania szkoły. 

§ 13. 1. Za dzień przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, § 9 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 

przyjmuje się faktyczną datę wpływu tych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz wszelkie inne dokumenty związane z pobraniem 

i rozliczaniem wykorzystania dotacji, które są przedkładane organowi dotującemu, winny być opatrzone 

pieczęcią nagłówkową organu prowadzącego oraz podpisane pod pieczęciami imiennymi przez osoby 

upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami 

w aktualnym i właściwym dla podmiotu (organu prowadzącego) rejestrze, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 podpisane są przez osoby inne niż wymienione 

w ust. 2, wymagane jest przedłożenie przez organ prowadzący stosownego pełnomocnictwa. 

§ 14. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 

zgodnie z zakresem określonym w art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności liczby uczniów, w tym przez wgląd 

do list obecności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ich weryfikacji z danymi wykazanymi w informacji, 

o której mowa w § 9 ust. 1,  stanowiącej podstawę pobrania dotacji. 

2. Kontrolujący powiadamia kontrolowanego o zamiarze kontroli kompleksowej co najmniej na 2 dni 

przed wszczęciem kontroli. 

3. Kontrole obejmują: 

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

uczniów ze stanem faktycznym; 

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy. 
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4. Kontrole, o których mowa w ust. 3, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu 

na podstawie imiennego upoważnienia. 

5. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkoły, przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano 

oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz wglądu do prowadzonej 

dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do danych osobowych uczniów, a w przypadku szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 dodatkowo wglądu 

do list obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz do dokumentacji 

organizacyjnej i finansowej. 

6. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia kopii 

dokumentacji prowadzonej w szkole, przedszkolu, szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym, innej 

formie wychowania przedszkolnego lub placówce oraz zestawień danych na podstawie dokumentów 

źródłowych. Kontrolujący mogą żądać również przedstawienia oryginałów dokumentów. 

7. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły 

publicznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, lub przez niepubliczną placówkę, o której mowa w § 3 ust. 1  

pkt 7-8, lub przez organ prowadzący tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa  

w ust. 4-6, organ dotujący wzywa pisemnie dyrektora szkoły lub placówki lub organ prowadzący tę szkołę lub 

placówkę do zaprzestania tych działań w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji. 

8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, organ dotujący wstrzymuje przekazywanie 

szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności 

kontrolnych, o których mowa w ust. 4-6. 

9. Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, może być 

wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, 

określonych w § 10 ust. 1, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym 

dotacja została wstrzymana. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, 

może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych. 

10. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje dyrektor 

lub organ prowadzący kontrolowany podmiot dotowany. 

11. Dyrektor lub organ prowadzący kontrolowany podmiot dotowany może odmówić podpisania protokołu, 

składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. 

12. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 11, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn 

i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane 

zmiany w protokole kontroli. 

13. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 

stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji 

zaleceń pokontrolnych. 

14. W terminie 30 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez dyrektora 

lub osobę prowadzącą kontrolowany podmiot, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające 

ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne. 

15. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie 

określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń 

pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz akty 

prawne w przedmiotowym zakresie. 

§ 17. Traci moc uchwała nr VIII/108/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania 

przedszkolnego i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Andrzej Wężyk 
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