
UCHWALA NR XLlX/328/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dni a 6 li stopada 20 14 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby 


prawne inne nit jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidlowości ich wykorzystania 


Na podstawie art . 18 USI. 2 pkt 15 i art . 40 USI. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym 
(Dz. U. z 20 13 r. poz. 594 z późn , zm.) oraz arl. 80 USI. 4 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 199 1 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn o zm.) oraz art. 25 1, art. 252 i art. 253 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r, o fi nansach publicznych (Dz. U. z 201 3 r. poz. 885z późn o zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuj e: 

§ l. Uchwala niniejsza reguluje tryb udzielani a i rozliczania dotacji udzie lanych osobom prowadzącym 

niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego oraz osobom prowadzącym publiczne 
i niepubli czne szkoly i pl acówki oświatowe. 

§ 2. fJ ekroć w dalszej treśc i uchwaly jest mowa o: 

I) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 199 1 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn o zm.); 

2) uchwale - na leży przez to rozumieć n iniejszą uchwa l ę; 

3) organ ie dotującym - na l eży przez to rozumieć Miasto Maków Mazowiecki ; 

4) podmiocie dotowanym - należy przez to rozum ieć osoby prowadzące przedszkole lub i n ną formę wychowania 
przedszkolnego, szkolę lub p lacówkę ośw iatową, prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż organ 
dotujący ; 

5) organie prowadzącym - na leży przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotuj ący, 

prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, szkolę lub p lacówkę oświatową; 

6) uczni ach - na l eży przez to rozumieć także sluchaczy; 

7) uczniach niepelnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
ksztalcenia specjalnego, o który m mowa wart. 7 I busI. 3 ustawy, o której mowa w pkt I; 

8) uczniach objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dzieci posiadające opin i ę 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psycho logiczno-pedagogiczną; 

9) innych fo rmach wychowania przedszkolnego - na leży przez to rozum ieć zespól wychowan ia przedszkolnego 
i punkt przedszkolny. 

§ 3. l. Dotacje z budżetu Miasta Maków Mazowiecki przyslugują następującym podmiotom, zwanych dalej 
"podmiotami dotowanymi ": 

I) publicznym szkołom , prowadzonych przez osoby fi zyczne lub osoby prawne inne niż organ dotujący, na 
każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkolach te-go 
samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, nie ni ższej jednak ni ż 100% kwoty przewidzianej 
na jednego ucznia szkoly danego typu i rodzaju w części oświa towej subwencji ogólnej dl a organu dotującego . 

W przypadku braku na terenie Mi asta Maków Mazowiecki szkoly tego samego typu i rodzaju podstawą 

ustaleni a wysokośc i dotacji jest kwota przewidziana na jednego uczni a szkoly publicznej danego typu i rodzaj u 
w częśc i oświatowej subwencji ogó lnej dla organu dotującego; 

2) niepublicznym przedszkolom na każdego uczni a w wysokośc i równej 75% ustalonych w budżecie Miasta 
Maków Mazowiecki wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeni u na 
jed nego ucznia, pomniej szonych o opIaty na leżne za korzystani e z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywien i e, stanowi ące dochody Mi asta Maków Mazowiecki , z zastrzeżen i em pkt 6; 

3) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na każdego uczni a obj ętego tą formą wychowania 
przedszkolnego w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia 
w przedszkolach publi cznych prowadzo nych przez Miasto Maków Mazowiecki z zastrzeżeniem pkt 6, 
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pomniejszonych o opłaty na leżne za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki; 

4) niepublicznym szkolom o uprawnieniach szkól publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, na każdego ucznia w wysokośc i 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu 
i rodzaju szkoly w części ośw i atowej subwencj i ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący ; 

5) niepublicznym szkolom o uprawnieniach szkól publicznych niewymienionych w pkt 4 w wysokośc i 50% 
ustalonych w budżec i e Miasta Maków Mazowiecki wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych 
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego uczni a. W przypadku braku na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki szkoly publicznej danego typu i rodzaj u podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki 
bieżące ponoszone przez najbliższą gm i nę lub powiat na prowadzenie szkoly publicznej danego typu lub 
rodzaju; 

6) ni epublicznym przedszkolom i innym formo m wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. I pkt 
2 i pkt 3, na każdego uczn ia niepel nosprawnego w wysokośc i równej 100% kwoty przewidzianej na 
niepelnosprawnego uczn ia przedszkola w częśc i ośw iatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
Maków Mazowiecki; 

7) ni epublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkolom podstawowym, które 
zgodnie z art. 7 I b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomagania rozwoju dziecka, na każde dziecko objęte 

tym wspomaganiem dotację w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju w części ośw iatowej subwencji ogólnej dla Miasta Maków Mazowiecki; 

2. Dotacje dla szkól, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. 

3. W przypadku zm iany wysokości wydatków bieżących , ustalonych w budżecie lub przewidzianych na 
utrzymanie ucznia, w przedszkolach, szkolach lub placówkach, ulegają również zmianie kwoty dotacji na l eżącej 

podmiotom, którym dotacje ustala s ię wedlug tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po mies i ącu, 

w którym dokonano zm ian budżetowych; 

4. W przypadku gdzie do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest li czba uczniów publicznych szkól, 
przedszkoli i placówek oświatowych, dla obliczen ia dotacj i: 

I) w okresie od I stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego - przyjmuje się li czbę tych uczniów z dnia 
I stycznia roku budżetowego, 

2) w okresie od I września do 3 1 grudnia danego roku budżetowego - przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia 
I września roku budżetowego; 

5. Dotacje ob liczane woparciu o część ośw iatową subwencji ogó lnej, do czasu otrzymania metryczki 
subwencji ośw i atowej przez Miasto Maków Mazowiecki na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych 
wynikaj ących z metryczki za ubiegly rok budżetowy. Po otrzymani u metryczki na aktualny rok budżetowy, 

wysokość dotacji podlega zwery fikowaniu z uwzględnien i em wi e l kości wynikających z tej metryczki - począwszy 
od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego . 

§ 4. I . Dotacja przysluguje pod warunkiem zlożen ia organowi dotującemu przez podmiot dotowany wniosku 
o planowanej li czbie uczniów, nie późni ej n iż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek o udzielen ie dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki powinien zaw ierać: 

I) nazwę i adres podmiotu dotowanego; 

2) rodzaj i typ pod m iotu dotowanego; 

3) numer identyfikacyj ny REGON podmiotu dotowanego; 


4) numer i datę wpisu pod miotu dotowanego do ewidencj i przedszkoli, szkól i placówek; 


5) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia publiczne; 

6) planowaną liczbę uczniów na kolejny rok budżetowy w podziale na poszczególne miesiące; 

7) pelną nazwę i adres banku wraz z numerem rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja; 

8) wskazanie imienia i nazwiska Oraz numeru telefonu osoby upoważnionej do udzielania informacji w zakresie 
naliczania i rozl iczania dotacji; 
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9) zobowiązani e podmiotu dotowanego do informowania organu dotującego O zmianach mających wplyw na 
rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych, o których mowa w pkt 1-8. 

3. W odniesieniu do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego do wniosku, o którym mowa 
w ust. 2, na l eży dolączyć imienne wykazy uczni ów zamieszkalych na terenie innych gmi n (d la każdej gminy 
osobno). 

4. Dotacje przekazywane są w 12 częśc iach w termi nie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek 
bankowy przedszko la, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły , placówki, wskazany przez podmiot 
dotowany na podstawie inform acji o rzeczywi stej licznie uczniów wedlug stanu na dzień pierwszy danego 
miesiąca, przekazywanej organowi dotującemu w terminie do dnia lO-go każdego miesiąca, z tym że za miesiąc 
grudzień do 5 grudnia. Dotacja za miesiąc grudz ień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia. 

5. Dotacja za miesiąc lipiec i s ierpień ustalona będzie wedlug rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu 
poprzedzającym przerwę wakacyjną. 

6. Dotacja dla szkól, o których mowa w § 3 ust. l pkt 5, za miesiąc lipiec i s ierpień ustalana będzie wg licz-by 
uczniów, którzy w czerwcu spelnili warunek uczestniczenia w co naj mniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Dotacja dla szkól, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo 
najwyższych kończą s i ę w kwietniu lub czerwcu, przysluguje równ ież na każdego absolwenta szkoly w okresie od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkolę, do kOllca roku szkolnego, w którym absolwent 
ukończył szko lę. 

8. Kwoty dotacj i dla szkól, o których mowa w § 3 ust. I pkt 5, pomniejsza się o kwotę w wysokości 
odpowiadającej dotacji przekazanej w poprzednim mi es iącu na uczniów, których wskaźn ik uczestnictwa 
w obowiązkowych zajęciach edukacyj nych jest niższy niż 50%, wykazanych w informacji, o której mowa w ust. 4. 

9. Organy p rowadzące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszko lnego zobowiązane są skladać 
imienne wykazy o rzeczywistej liczbie uczniów zam ieszkalych na teren ie innych gmin (dla każdej gminy osobno) 
w terminie skladania informacji O rzeczywistej liczbie uczniów. 

10. Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoly podstawowe, gimnazja, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązane są do skladania informacji o spelnianiu przez ucznia 
obow iązku szkolnego. 

§ 5. I. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. I , przeznaczone są na dofinansowanie realizacj i zadań podmiotu 
dotowanego w zakresie ksztalcenia, wychowan ia i opieki, w tym profiłaktyki spotecznej i mogą być wykorzystane 
wylączn i e na pokrycie wydatków bieżących. 

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostaly sfinansowane ze środków dotacji 
z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na leży zam ieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji 
otrzymanej z budżetu Miasto Maków Mazowiecki w kwocie .. ...... .... .. .. zl dotyczący ................ (nazwa 
podmiotu dotowanego) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub osoby prowadzącej. 

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania pólrocznego rozliczenia dotacji oraz pólrocznej 
informacji O poniesionych w roku budżetowym wydatkach ze środków przekazanej dotacji. 

4. Rozliczenie dotacj i oraz informację, o której mowa w ust. 3, sklada s i ę w terminie do dnia 20 lipca, za okres 
od I stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia datacji, za okres od 
I stycznia do 3 I grudnia. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy swoją dzialalność, rozliczen ie należy zlożyć 
w c iągu 30 dni od dn ia otrzymania ostatniej transzy dotacji. 

5. Zwrotowi do budżetu podlega dotacja: 

I) niewykorzystana; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - na pokrycie innych wydatków niż okreś lone wart. 80 ust. 3d 
i art. 90 ust. 3d ustawy. 

6. Część dotacji ni ewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego 
w tenninie do dnia 31 stycznia następnego roku, a w trakcie roku budżetowego w terminie 15 dni po zakończeniu 
dzi ala lności. 
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7. Kwoty wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie a lbo w nadmiernej wysokości 
pod legają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokośc i okreś l onej jak dla za ległości podatkowych w ciągu 
15 dni od dnia stwierdzenia okolicznośc i wymienionych w ust. 5 pkt 2 i 3. 

§ 6. I. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, zwani dalej kontrolującymi, 

mogą przeprowadzić kontro l ę w podmiotach dotowanych pod względem prawidlowośc i wykorzystania dotacj i 
zgodni e z zasadami określonymi wart. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodnośc i liczby uczniów wykazanych w informacji 
miesięcznej , która stanowi podstawę do przekazania dotacji. 

2. W celu przeprowadzenia kontroli Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie wskazując jednocześnie termin 
przeprowadzenia kontroli, osoby prowadzące kontrolę, miejsce przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz 
okres objęty kontro l ą. 

3. Kontrol a może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku lub doraźn i e w przypadku, gdy oko liczności 

wskazują na koni eczność podj ęc ia natychmi as towych czynnośc i kontrolnych. Zawiadomienie O kontroli, pod-miot 
dotowany otrzym uje co najm niej na trzy dni przed terminem okreś lonym w zarządzeniu wydanym przez 
Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego. 

4. W ramach kontroli , o której mowa w ust. I organ dotujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, 
które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji, w tym 
dokumentacj ę organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania. 

5. Organ dotujący może żądać od podmiotu dotowanego sporządzenia niezbęd nych do kontrol i odpisów lub 
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje dyrektor lub osoba 
prowadząca kontrolowany pod m iot dotowany. 

7. Dyrektor lub osoba prowadząca kontrolowany podmiot dotowany może odmówić podpisania protokołu, 

składając pisemne wyjaśni enie o przyczynach tej odmowy. 

8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7, kont rolujący dokonuje weryfikacji jej przyczy n i w razie 
potrzeby podejmuje czynnośc i kontrolne uzupełniając e, na podstawie których mogą być dokonane zmiany 
w protokole kont roli. 

9. W razie nie podjęcia czynnośc i kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji 
zaleceń pokontrolnych. 

10. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokolu kontroli przez dyrektora lub osobę 
prowadzącą kontrolowany podmiot, kontro l ujący sporządza wystąpienie pokontrolne, zaw ierające ocenę 

kontrolowanej dzialal ności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowośc i - zalecenia pokontrolne. 

II . Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąp i en i e pokontrolne, jest zobowiązany w tenninie 
okreś lonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji za leceń pokontrolnych 
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

12. O każdym przypadku odmowy wykonania zaleceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu 
w wyznaczonym terminie O sposobie realizacji zalecer\ pokontrolnych kontrolujący powiadamia organ dotujący. 

§ 7. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego okre ś li wzory dokum entów, o których mowa w § 4 ust. 2, 
ust. 3, ust. 4, ust. 9 i ust. 10 oraz w § 5 ust. 3 i ust. 4. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego. 

§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI1J8012012 Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 
20 12 roku w sprawie trybu udzielan ia i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkól i placówek 
oświatowych prowadzonych przez osoby fi zyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystan ia tych 
dotacj i. 
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§ 10. Uchwala wchodzi w życ ie po upływie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku U rzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
iejSkie . 

(t, 
W_Ide r Z_bielski ~ 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIXl328/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAIWWlE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 listopada 2014 r. 


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych 


prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu 


terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 


Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 13 czerwca 2013 1'. 

(Dz. U. 20 13 r. poz. 827) spowodowała konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej tryb 
udzielania i rozliczania dotacji. Projekt uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, szkól i innych form wychowania przedszkolnego w oparciu o obow iązujące w tym 
zakresie przepisy prawa. 

Stosownie do art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 
z póżn. zm.l organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania 
i rozliczania dla placówe k oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, 
które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, 
oraz termin i sposób rozlicze nia dotacji. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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