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UCHWAŁA NR XVII/123/11
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom 
i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Miasto Brzeg przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 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 późniejszymi zmianami), Rada 
Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa tryb udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom, 
przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Miasto Brzeg przez 
osoby fizyczne i osoby prawne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego 

2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.), 

2) szkole - należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkołę publiczną oraz 
szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, 

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć prowadzone przez osobę prawną lub osobę fizyczną przedszkole 
publiczne oraz przedszkole niepubliczne, 

4) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć, prowadzone przez osoby prawne lub 
osoby fizyczne, publiczne oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy. 

§ 2. Szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, 3, 
4 otrzymują na każdego ucznia dotację w następującej wysokości: 

1) szkoły publiczne - w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach 
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg, nie niższej jednak niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymanej przez Gminę Miasto Brzeg, 

2) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
nauki - w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miasto Brzeg, 

3) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, które nie spełniają warunku wymienionego w pkt. 2, - 
w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Gminy Miasto Brzeg wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, 

4) przedszkola publiczne - w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miasto Brzeg, 

5) przedszkola niepubliczne - w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Miasto Brzeg wydatków 
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miasto Brzeg, 

6) inne publiczne formy wychowania przedszkolnego - w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Gminy Miasto 
Brzeg wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Miasto Brzeg, 
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7) inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego - w wysokości 50% ustalonych w budżecie Gminy 
Miasto Brzeg wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego 
ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Miasto Brzeg. 

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole 
lub inną formę wychowania przedszkolnego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielania dotacji. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Osoba prawna lub osoba fizyczna otrzymująca dotację jest zobowiązana: 

1) sporządzić i przekazać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów 
aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

2) złożyć roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji do 10 stycznia każdego roku następującego po roku, na który 
została udzielona dotacja według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Dotacje, o której mowa w § 2 są przekazywane z góry sposób i w terminach określonych w art. 80 ust. 
3c i 90 ust. 3c ustawy. 

2. Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów podanej przez 
szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego na podstawie informacji, o której mowa w § 3 ust. 
3 pkt. 1. 

3. W przypadku nieprzekazania miesięcznej informacji w terminie dla ustalenia wysokości dotacji przyjmuje 
się liczbę uczniów podaną w ostatniej miesięcznej informacji lub podaną we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 
1 i ust. 2. 

4. W przypadku, gdy wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego 
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanych przez Gminę, do 
momentu przekazania przez właściwego ministra informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu kwoty dotacji 
uwzględnia się wysokość standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującą 
w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji. 

5. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez właściwego ministra informacji o wysokości 
standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia 
dotacji, przy ustaleniu kolejnych kwot dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu. Wyrównanie kwot dotacji 
ustalonych zgodnie z ust. 5 następuje w miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez właściwego 
ministra informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej 
obowiązującego w roku udzielenia dotacji. 

6. Dotacja powinna być wykorzystana w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 

7. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w ciągu roku podlegają zwrotowi na konto Gminy 
Miasto Brzeg w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku, na który udzielona była dotacja. 
Od kwot dotacji zwróconych po terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości jak dla należności podatkowych, 
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. 

8. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Miasto Brzeg wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych. Odsetki nalicza się począwszy od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następującego po upływie terminu zwrotu, w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości. 

§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji: 

1) liczby uczniów stanowiących podstawę naliczania wysokości dotacji, 

2) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji. 
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2. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników upoważnionych przez Burmistrza Miasta Brzegu, którzy 
mają prawo wstępu do szkół lub przedszkoli oraz prawo wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji. 

3. Termin rozpoczęcia kontroli kontrolujący każdorazowo uzgadniają z kierownikiem kontrolowanej jednostki. 

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli są przedstawione w protokole kontroli. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Brzeg. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV/303/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 26 września 2008r. w sprawie trybu 
i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy 
Miasta Brzeg przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski
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