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UCHWAŁA NR 0150/XXXII/711/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu miasta dla
przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.), art. 145, art. 146 ust.1 i art. 190
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw
Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1) uczniach – naleŜy przez to rozumieć takŜe słuchaczy i wychowanków,
2) dotowanych placówkach – naleŜy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w ust.
2, objęte dotowaniem z budŜetu miasta Tychy na zasadach określonych w niniejszej
uchwale,
3) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Dotowaniem z budŜetu miasta obejmuje się niepubliczne przedszkola, zespoły przedszkolne,
punkty przedszkolne, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówki wymienione
w art. 90 ust. 3a ustawy prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy.
§2
Ustalanie wysokości dotacji
1. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka, otrzymują dotację na kaŜde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto
Tychy.
2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub nauki oraz ośrodki umoŜliwiające dzieciom i młodzieŜy,
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze sprzęŜonymi
niepełnosprawnościami realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki otrzymują dotacje na kaŜdego ucznia w wysokości 100 %
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy.
3. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek nauki otrzymują dotacje na kaŜdego ucznia w wysokości 50 % planowanych
wydatków bieŜących zapisanych w uchwale budŜetowej, ponoszonych w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na
początek roku budŜetowego.
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4. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieŜące ponoszone przez najbliŜszą
gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
5. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na kaŜdego ucznia w wysokości 75%
zapisanych w uchwale budŜetowej planowanych wydatków bieŜących ponoszonych
w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na Ŝywienie, w przeliczeniu na
jednego ucznia, wg stanu na początek roku budŜetowego, z tym Ŝe na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Miasto Tychy.
6. Szkoły podstawowe niepubliczne, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały
przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego otrzymują
dotacje na kaŜdego ucznia w wysokości 75 % zapisanych w uchwale budŜetowej
planowanych wydatków bieŜących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na
początek roku budŜetowego.
7. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego
otrzymuje na kaŜdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje
w wysokości 40% zapisanych w uchwale budŜetowej wydatków bieŜących ponoszonych
w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na Ŝywienie, w przeliczeniu na
jednego ucznia, wg stanu na początek roku budŜetowego.
§3
Tryb udzielania dotacji
1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej dotowaną placówkę złoŜonego
do Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach nie później niŜ do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.
2. Miesięczne stawki dotacji na jednego ucznia określane są corocznie na podstawie uchwały
budŜetowej oraz metryczki subwencji oświatowej na dany rok zgodnie z zasadami
wyszczególnionymi w § 2.
3. Miesięczna kwota dotacji na ucznia obliczana jest w poszczególnych miesiącach
(z zastrzeŜeniem ust. 6) na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej
w comiesięcznej informacji, sporządzanej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły
i placówki.
4. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu, informację o rzeczywistej liczbie uczniów,
o której mowa w ust. 3, naleŜy złoŜyć w Miejskim Zarządzie Oświaty w terminie do 13 dnia
kaŜdego miesiąca (z zastrzeŜeniem ust. 6).
5. Dane wykazywane w comiesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, a takŜe
dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania
i zameldowania, osoby prowadzące dotowane placówki zobowiązane są zarejestrować
w systemie informatycznym wskazanym przez Miejski Zarząd Oświaty.
6. W miesiącu lipcu i sierpniu kwota dotacji:
1) dla niepublicznych przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych
i szkół obliczana jest na podstawie liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej
złoŜonej w miesiącu czerwcu,
2) dla placówek, o których mowa w art. 90 ust. 3a ustawy o systemie oświaty obliczana jest
na podstawie aktualnej liczby wychowanków wykazanej w informacji miesięcznej
złoŜonej w miesiącu lipcu i sierpniu.
7. Dotacje, o których mowa w § 2 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego
dnia kaŜdego miesiąca.
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§4
Tryb rozliczania i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
1. Dotacje udzielone z budŜetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań
szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących
szkoły lub placówki, na którą została przekazana dotacja.
2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze
środków dotacji z budŜetu Miasta Tychy naleŜy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze
środków otrzymanej dotacji z budŜetu Miasta Tychy, w kwocie ………… zł dotyczący
……(nazwa dotowanej placówki)……” oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby
prowadzącej.
3. Placówka dotowana zobowiązana jest do sporządzania miesięcznego rozliczenia
wykorzystania dotacji w terminie do 20 dnia następnego miesiąca (z zastrzeŜeniem § 5 ust.
1).
4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3 zawiera m.in. informację o sposobie wykorzystania
otrzymanej dotacji na wydatki bieŜące, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków
poniesionych na:
1) wynagrodzenia pracowników,
2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy),
3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,
4) zakup wyposaŜenia, ksiąŜek i pomocy dydaktycznych,
5) remonty,
6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,
7) pozostałe wydatki.
5. Dane o uczniach stanowiące podstawę naliczenia dotacji podlegają bieŜącej kontroli
poprzez ich rejestrację w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3 ust. 5.
6. Organowi dotującemu lub innej upowaŜnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje
prawo kontroli:
1) dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły i placówki, na podstawie której
sporządzono miesięczną informację o rzeczywistej liczbie uczniów stanowiącą
podstawę naliczenia dotacji w danym miesiącu,
2) dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków
z otrzymanej dotacji.
7. Dotacje udzielone z budŜetu miasta w części lub w całości pobrane nienaleŜnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niŜ określone w § 4 ust. 1 podlegają
zwrotowi do budŜetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono
dotacji (z zastrzeŜeniem ust. 8 i 9).
8. W przypadku stwierdzenia nienaleŜnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej
wydatkowania w toku czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 6 termin zwrotu dotacji
określa protokół z przeprowadzonej kontroli.
9. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie
trwania roku budŜetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłoŜyć rozliczenie
wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej
wysokości środki z dotacji udzielonej z budŜetu Miasta Tychy w terminie 30 dni od
zakończenia działalności.
10. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budŜetu miasta nalicza się począwszy od
dnia:
1) nienaleŜnego pobrania dotacji,
2) niewłaściwego wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
11. W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w obowiązującym terminie organ dotujący wyda
decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.
12. W przypadku nie dokonania zwrotu dotacji w terminie określonym w decyzji, o której mowa
w ust. 11 organ dotujący potrąci naleŜną kwotę wskazaną w decyzji wraz z odsetkami
z dotacji przysługującej dotowanej placówce w najbliŜszym okresie.
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13. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowomerytorycznych podlegających kontroli zgodnie z ust. 6 przez okres minimum 5 lat.
§5
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Obowiązek miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji na cele określone w § 4 ust.
1 dotyczy środków z dotacji udzielonych z budŜetu miasta począwszy od miesiąca maja
2009 roku.
2. Wzory druków stanowiących:
1) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1,
2) informację miesięczną o rzeczywistej liczbie uczniów, o której mowa w § 3 ust. 3 i 4,
3) rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 3, 4 i 9
określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
4. Traci moc Uchwała Nr 0150/XII/247/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu miasta dla
przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz Uchwała Nr 0150/XXIV/520/08 Rady Miasta
Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/247/07
Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budŜetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy.
5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ mgr Zygmunt Marczuk
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