UCHWAŁA NR VIII/72/11
RADY MIASTA OLSZTYN
z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom
przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie
Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr
256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 12 pkt 11, art. 42
ust. 1 oraz 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Olsztyn u c h
w a l a, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach mowa bez bliższego określenia o :
1)organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Miasto Olsztyn lub minister osoby prawne i osoby
fizyczne prowadzące na terenie Miasta Olsztyn przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania
przedszkolnego, szkoły i placówki;
2)publicznym: przedszkolu, punkcie przedszkolnym, zespole wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce –
należy przez to rozumieć przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, punkt przedszkolny, zespół
wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę prowadzone przez inne niż Miasto Olsztyn osoby prawne
i osoby fizyczne;
3)organie dotującym – należy przez to rozumieć organ udzielający dotacje oraz dokonujący kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, tj. Miasto Olsztyn;
4)dotowanej jednostce – należy przez to rozumieć przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania
przedszkolnego, szkołę, placówkę, którym udzielana jest dotacja z budżetu Miasta Olsztyn;
5)miesięcznej części dotacji – należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną dotowanym
jednostkom;
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6)stawce dotacji – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia lub na
jedno miejsce noclegowe lub na jedną godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
7)uczniach – należy przez to rozumieć również słuchaczy i wychowanków;
8)wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki bieżące określone w ustawie o finansach
publicznych;
9)ustawie o systemie oświaty - 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.);
10)zwrocie dotacji – należy przez to rozumieć zwrot dotacji z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
11)ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyn dla prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub ministrem:
1)niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego;

przedszkoli

specjalnych,

punktów

2)niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki;
3)niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki;
4)niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
5)niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
6)niepublicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania;
7)niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych,
umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego;
8)niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających
dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy
uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
9)niepublicznych szkół nie posiadających uprawnień szkoły publicznej;
10)niepublicznych bibliotek pedagogicznych;
11)publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego;

przedszkoli

specjalnych,

punktów

12)publicznych szkół;
13)publicznych: młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania;
14)publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy
o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami
sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
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15)publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania;
16)publicznych: placówek oświatowo – wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych,
umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego;
17)publicznych: placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków
doskonalenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych;
18)publicznych placówek artystycznych – ognisk artystycznych umożliwiających rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień artystycznych;
19)publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych udzielających
dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy
uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
20)publicznym bibliotekom pedagogicznym.
§ 3. 1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w § 2 pkt 13 i 14 niniejszej
uchwały, a także publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde takie dziecko dotację
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Przedszkola publiczne, w tym z oddziałami integracyjnymi otrzymują na każdego ucznia dotację
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Olsztyn, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi
przedszkola podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą
jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkola.
3. Publiczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację
w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Olsztyn, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę. W przypadku, gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi przedszkola podstawą ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego na
prowadzenie przedszkola.
4. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Olsztyn,
przy czym kwota ta nie może być niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego samego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy Miasto
Olsztyn nie prowadzi szkoły danego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana
na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
5. Publiczne placówki, o których mowa w § 2 pkt 13 – 15 niniejszej uchwały otrzymują na każdego
wychowanka dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka
w placówkach tego rodzaju prowadzonych przez Miasto Olsztyn, przy czym kwota ta nie może być niższa od
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego samego rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi placówki danego
rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego
rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
6. Publiczne placówki, o których mowa w § 2 pkt 16-20 niniejszej uchwały mogą otrzymywać dotacje,
w przypadku, gdy oferta edukacyjna placówki stanowi istotne uzupełnienie usług edukacyjnych świadczonych
przez Miasto Olsztyn.
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7. Placówkom, o których mowa w § 2 pkt 16-20 niniejszej uchwały, z wyjątkiem publicznych szkolnych
schronisk młodzieżowych, dotacje przekazywane są na każdą zrealizowaną godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w wysokości 30 % ustalonych w budżecie Miasta Olsztyn średnich wydatków
bieżących ponoszonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tego samego rodzaju placówkach prowadzonych
przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na jedną godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Łączna kwota dotacji wypłaconych placówce w danym roku nie może być wyższa od kwoty przewidzianej na ten
cel, ustalonej w oparciu o planowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
podanych we wniosku o dotację. W przypadku, gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi placówki danego rodzaju
podstawą ustalenia wysokości dotacji jest wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w przeliczeniu na jedną
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, liczonej jak dla nauczyciela realizującego te
zajęcia w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
8. Publicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym, o których mowa w § 2 pkt 16 niniejszej uchwały,
dotacje przekazywane są na każde miejsce noclegowe w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno miejsce
noclegowe w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja przysługuje
tylko w tych miesiącach w roku, w których schronisko prowadzi działalność.
9. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5 niniejszej
uchwały, a także niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde takie dziecko dotację
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
10. Niepublicznym przedszkolom przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości 75% ustalonych
w budżecie Miasta Olsztyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Olsztyn w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi
przedszkola podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą
jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkoli.
11. Niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych
przez Miasto Olsztyn, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę. W przypadku, gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi przedszkola podstawą ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego na
prowadzenie przedszkola.
12. Z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
13. Dotacja na każdego ucznia dla niepublicznych szkół podstawowych, o których mowa w ust. 12,
powiększana jest o ustalone w budżecie Miasta Olsztyn w planach finansowych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Olsztyn wydatki na realizację programu nauki pływania uczniów klas II w szkołach
podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia.
14. Dotacja na każdego ucznia dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, o których mowa w ust.
12, powiększana jest o ustalone w budżecie Miasta Olsztyn wydatki na edukację kulturalno-oświatową ponoszone
w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na jednego ucznia.
15. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej, w których nie jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki dotacja udzielana jest na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie
Miasta Olsztyn wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez
Miasto Olsztyn w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Miasta Olsztyn szkoły publicznej
danego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą
jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie szkoły danego typu i rodzaju.
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16. Niepublicznym placówkom określonym w § 2 pkt 4 i 6 niniejszej uchwały, a także ośrodkom, o których
mowa w § 2 pkt 5 niniejszej uchwały dotacja przysługuje na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie
przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki lub ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego.
17. Niepubliczne placówki, o których mowa w § 2 pkt 7, 8 i 10 niniejszej uchwały mogą otrzymywać dotacje,
w przypadku, gdy oferta edukacyjna placówki stanowi istotne uzupełnienie usług edukacyjnych świadczonych
przez Miasto Olsztyn. Wniosek o dotacje może być złożony nie wcześniej niż po roku od daty rozpoczęcia
działalności przez placówkę.
18. Placówkom, o których mowa w § 2 pkt 7, 8 i 10 niniejszej uchwały, z wyjątkiem niepublicznych szkolnych
schronisk młodzieżowych, dotacje przekazywane są na każdą zrealizowaną godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w wysokości 15 % ustalonych w budżecie Miasta Olsztyn średnich wydatków
bieżących ponoszonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tego samego rodzaju placówkach prowadzonych
przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na jedną godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Łączna kwota dotacji wypłaconych placówce w danym roku nie może być wyższa od kwoty przewidzianej na ten
cel, ustalonej w oparciu o planowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
podanych we wniosku o dotację. W przypadku, gdy Miasto Olsztyn nie prowadzi placówki danego rodzaju
podstawą ustalenia wysokości dotacji jest wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym w przeliczeniu na jedną
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, liczonej jak dla nauczyciela realizującego te
zajęcia w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
19. Niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym, o których mowa w § 2 pkt 7 niniejszej uchwały,
dotacje przekazywane są na każde miejsce noclegowe w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno miejsce
noclegowe w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja przysługuje
tylko w tych miesiącach w roku, w których schronisko prowadzi działalność.
20. Niepublicznym szkołom nieposiadającym uprawnień szkoły publicznej dotacje przekazywane są na
każdego ucznia w wysokości 15 % ustalonych w budżecie Miasta Olsztyn wydatków bieżących w przeliczeniu na
jednego ucznia ponoszonych w tego samego typu szkołach prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
§ 4. 1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy i służy ona dofinansowaniu realizacji zadań szkoły lub
placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być
wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
2. Warunkiem udzielenia dotacji jednostkom, o których mowa w § 2 pkt 1-6 niniejszej uchwały, jest złożenie
przez organ prowadzący, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku
o dotację.
3. Warunkiem udzielenia dotacji na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju publicznym
i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz ośrodkom, o których mowa w § 2 pkt 4, 5, 13 i 14
niniejszej uchwały, a także poradniom psychologiczno – pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy
o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jest złożenie przez organ prowadzący, nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o dotację.
4. Jednostki, o których mowa w § 2 pkt 11-15 niniejszej uchwały składają wniosek o dotację w terminie do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
5. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację dla jednostek, o których mowa w § 2 pkt 7-10 oraz pkt 16-20,
z zastrzeżeniem § 3 ust. 18 niniejszej uchwały, jest złożenie przez organ prowadzący wniosku o dotację do dnia
1 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
6. Publiczne i niepubliczne szkolne schroniska młodzieżowe do wniosku, o którym mowa w ust. 5, obowiązane
są dołączyć oświadczenie, iż dane podane we wniosku o dotacje są zgodne z ostatnim sprawozdaniem Głównego
Urzędu Statystycznego KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania.
7. Wzór wniosku o dotację, o którym mowa w ust. 2 - 5 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Dotacja wypłacana jest w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy dotowanej jednostki.
2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje organowi dotującemu – nie później niż w ciągu 10 dni po upływie
każdego miesiąca – miesięczne rozliczenie otrzymanej części dotacji za miesiąc poprzedni.
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3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Organ dotujący może dokonać kontroli rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, pod względem prawidłowości
i zgodności danych w nim zawartych z danymi:
1)zawartymi w rozliczeniach składanych odpowiednio za poprzednie miesiące rozliczeniowe;
2)zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji;
3)wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania
szkoły.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 4 organ dotujący na piśmie
wskazuje uchybienia.
6. Organ prowadzący, w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 5, przekazuje
organowi dotującemu korektę miesięcznego rozliczenia uwzględniającą wskazane uchybienia wraz z wyjaśnieniem
przyczyn powstałych nieprawidłowości, albo potwierdza prawidłowość danych wskazanych jako uchybienia
uzasadniając swoje stanowisko.
7. Organ dotujący przekazuje dotowanej jednostce miesięczną część dotacji za kolejny miesiąc w wysokości
uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 6.
8. Dane ujęte w miesięcznym rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2 oraz dane o uczniach obejmujące:
1)imię i nazwisko;
2)numer PESEL;
3)adres zamieszkania;
4)adres zameldowania;
5)liczbę porządkową z księgi uczniów
organ prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez organ dotujący.
§ 6. 1. Stawki dotacji ustalane są odrębnie na okres I i II półrocza roku budżetowego.
2. Dotowanym jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3, 4-5, 7, 10, 12, 14-16, 19 i 21 niniejszej uchwały,
stawki dotacji na I półrocze wylicza się na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
wydatków bieżących ponoszonych w odpowiedniego typu i rodzaju przedszkolach, szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Olsztyn. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miasta Olsztyn
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – do czasu jej przyjęcia – stawkę dotacji
wylicza się na podstawie projektu uchwały budżetowej.
3. Dotowanym jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 2, 3, 4-5, 7, 10, 12, 14-16, 19 i 21 niniejszej uchwały,
stawki dotacji na II półrocze wylicza się na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy
wydatków bieżących ponoszonych w odpowiedniego typu i rodzaju przedszkolach, szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Olsztyn z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do 30 czerwca roku budżetowego.
4. Do czasu ustalenia przez ministra właściwego do spraw finansów wysokości kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej należnej Miastu Olsztyn w danym roku budżetowym, przy obliczaniu należnej miesięcznej
części dotacji jednostkom, o których mowa w § 3 ust. 1, 8, 9, 13, 17 i 20 z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 i 15, pod
uwagę bierze się stawkę dotacji obowiązującą w roku poprzednim.
5. Organ dotujący informuje organy prowadzące przedszkola, szkoły lub placówki o wysokości stawek dotacji:
1)w I półroczu – w terminie do 20 stycznia roku, w którym udzielana jest dotacja,
2)w II półroczu – w terminie do 20 lipca roku, w którym udzielana jest dotacja,
3)w przypadku jednostek, o których mowa w ust. 4, w terminie 20 dni od daty otrzymania od ministra właściwego
do spraw oświaty informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej należnej Miastu
Olsztyn.
6. Informacja, o której mowa w ust. 5 podawana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Miasta Olsztyn.
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7. Informacja o wypłaconych kwotach dotacji za dany miesiąc poszczególnym dotowanym jednostkom
podawana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
§ 7. 1. Dotowanym jednostkom, o których mowa w § 2 pkt 1-6 oraz pkt 11-15 niniejszej uchwały, miesięczne
części dotacji wypłacane są, z zastrzeżeniem ust. 4 w wysokości określonej iloczynem: stawka dotacji pomnożona
przez liczbę uczniów w dotowanej jednostce wykazanych w rozliczeniu za poprzedni miesiąc.
2. Dotowanym jednostkom, o których mowa w § 2 pkt 7-10 oraz pkt 16-20 z wyjątkiem publicznych
i niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych, miesięczne części dotacji wypłacane są, z zastrzeżeniem ust.
4, w wysokości określonej iloczynem stawka dotacji pomnożona przez liczbę zrealizowanych godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w dotowanej jednostce wykazanych w rozliczeniu za
poprzedni miesiąc.
3. Publicznym i niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym miesięczna część dotacji wypłacana
jest, z zastrzeżeniem ust. 4, w wysokości określonej iloczynem: stawka dotacji pomnożona przez liczbę miejsc
noclegowych w dotowanej jednostce wykazanej w rozliczeniu za poprzedni miesiąc.
4. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że faktyczna liczba uczniów w dotowanej jednostce lub
liczba miejsc noclegowych lub liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
jest inna niż liczba uczniów lub liczba miejsc noclegowych lub liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, według której wypłacono miesięczną część dotacji, kolejna miesięczna część
dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą, a należną kwotą dotacji.
§ 8. 1. Organ prowadzący sporządza i przekazuje organowi dotującemu półroczne rozliczenie dotacji
w terminie nie później niż do dnia 10 lipca roku, w którym udzielana jest dotacja.
2. W terminie do dnia 20 sierpnia organ dotujący dokonuje rozliczenia, przekazanych dotacji za I półrocze
roku, w którym udzielana jest dotacja i informuje o nim organy prowadzące.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 polega na porównaniu kwot dotacji
przekazanych w I półroczu, wyliczonych wg stawek, o których mowa w § 6 ust. 2, z kwotami wyliczonymi
w oparciu o stawkę dotacji wyliczoną na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej na dzień 30 czerwca roku,
w którym udzielana jest dotacja, wydatków bieżących ponoszonych w odpowiedniego typu i rodzaju
przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn i podaną w rozliczeniu, o którym mowa
w ust. 1, liczbę uczniów lub liczbę miejsc noclegowych lub liczbę zrealizowanych godziny dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych w dotowanej jednostce w poszczególnych miesiącach.
4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, dla jednostek, o których mowa w § 3 ust. 1, 8, 9, 13, 17, 20
z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 i 15 niniejszej uchwały, polega na porównaniu przekazanych kwot dotacji z kwotami
wyliczonymi w oparciu o wysokość ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej należnej Miastu
Olsztyn w danym roku i podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, liczbę uczniów w dotowanej jednostce
w poszczególnych miesiącach.
5. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji jest niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, o którym mowa
w ust. 2, organ dotujący powiększa część dotacji przekazywaną w miesiącu sierpniu o różnicę pomiędzy tymi
kwotami.
6. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji jest wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, o którym
mowa w ust. 2, organ dotujący pomniejsza w równej wysokości części dotacji przekazywane w okresie wrzesień –
grudzień o różnicę pomiędzy tymi kwotami.
7. W przypadku jednostek, o których mowa w § 3 ust. 1, 8, 9, 13, 17, 20 z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 i 15 organ
dotujący dokonuje rozliczenia wypłaconych kwot dotacji za okres, w którym dotacja wypłacana była w oparciu
o stawkę dotacji obowiązującą w roku poprzednim, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Miasto
Olsztyn otrzymało od ministra właściwego do spraw oświaty informację o ostatecznych kwotach części oświatowej
subwencji ogólnej należnej Miastu Olsztyn.
8. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji jest niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, o którym mowa
w ust. 7, organ dotujący powiększa część dotacji przekazywaną w miesiącu, w którym dokonywane było
rozliczenie o różnicę pomiędzy tymi kwotami.
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9. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji jest wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia, o którym
mowa w ust. 7, organ dotujący pomniejsza w równej wysokości części dotacji przekazywane w okresie czterech
kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonywane było rozliczenie o różnicę pomiędzy tymi
kwotami.
10. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego wielkość zmian w uchwale budżetowej skutkować będzie
wzrostem / zmniejszeniem ustalonych w budżecie Miasta Olsztyn wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia o więcej
niż 5 %, organ dotujący może dokonać dodatkowego rozliczenia dotacji. Ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.
11. Organ prowadzący sporządza i przekazuje organowi dotującemu roczne rozliczenie wykorzystania dotacji
w terminie nie później niż do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.
12. W przypadku zaprzestania działalności lub likwidacji przez organ prowadzący przedszkola, punktu
przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki organ prowadzący obowiązany jest
złożyć roczne rozliczenie wykorzystania dotacji za okres działalności w danym roku w terminie 15 dni od daty
zaprzestania działalności.
13. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, 11 i 12 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
14. Rocznego rozliczenia dotacji organ dotujący dokonuje w terminie do dnia 10 lutego roku następującego po
roku, w którym udzielana była dotacja.
15. Z zastrzeżeniem ust. 16 rozliczenie, o którym mowa w ust. 14 dokonywane jest w oparciu o stawkę dotacji
wyliczoną na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej na dzień 31 grudnia roku, w którym udzielana była
dotacja, wydatków bieżących ponoszonych w odpowiedniego typu i rodzaju przedszkolach, szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Olsztyn i liczbę uczniów lub liczbę miejsc noclegowych lub liczbę zrealizowanych
godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w dotowanej jednostce w poszczególnych miesiącach.
16. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 14, dla jednostek, o których mowa w § 3 ust. 1, 8, 9, 13, 17, 20
z zastrzeżeniem § 3 ust. 14 i 15 niniejszej uchwały, polega na porównaniu przekazanych kwot dotacji z kwotami
wyliczonymi w oparciu o wysokość ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej należnej Miastu
Olsztyn i podaną w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 11, liczbę uczniów w dotowanej jednostce
w poszczególnych miesiącach.
17. W terminie do 20 lutego roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy, organ dotujący
przekazuje organowi prowadzącemu informację o należnej i przekazanej dotacji.
18. W przypadku, gdy przekazana kwota dotacji, wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 14, jest
niższa od kwoty należnej organ dotujący w roku, w którym dokonuje rozliczenia, przekazuje, w terminie do dnia
15 marca, na rachunek bankowy dotowanej jednostki wyrównanie należnej kwoty dotacji bez naliczonych od niej
odsetek.
19. W przypadku stwierdzenia konieczności zwrotu dotacji przez dotowaną jednostkę stosuje się przepisy
ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania wypłaconej dotacji.
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Olsztyn pracownicy Urzędu Miasta
Olsztyn.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 określa imiennie upoważnionego pracownika dokonującego
kontroli, dane dotyczące dotowanej jednostki, zakres kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie rocznego planu kontroli ustalanego w terminie do 20 grudnia roku
poprzedzającego rok przeprowadzenia kontroli.
5. Informacja o rocznym planie kontroli lub o jego zmianie podawana jest do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miasta w okresie 2 tygodni od dnia jego ustalenia lub zmiany.
6. Roczny plan kontroli zawiera informację o:
1)dotowanych jednostkach przewidzianych do kontroli;
2)terminach kontroli;
3)zakresie poszczególnych kontroli.
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7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wiceprezydenta do spraw oświaty, poza kontrolami ujętymi
w rocznym planie kontroli, mogą być podejmowane kontrole doraźne.
8. O kontroli, o której mowa w ust. 4 organ dotujący powiadamia na piśmie organ prowadzący w terminie 14
dni przed planowaną kontrolą, a o kontrolach, o których mowa w ust. 7, najpóźniej w dniu kontroli, przy czym
zawiadomienie może mieć formę informacji przekazanej telefonicznie.
9. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji
z celami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty oraz zgodności danych
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych zawartych w składanych miesięcznych rozliczeniach ze
stanem faktycznym.
10. W ramach kontroli dotowana jednostka jest obowiązana do:
1)zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2)przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji
organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kopii, odpisów
i wyciągów z dokumentów;
3)udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
11. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
12. Protokół kontroli powinien zawierać:
1)datę i miejsce jego sporządzenia;
2)nazwę i adres organu prowadzącego dotowaną jednostkę;
3)nazwę i adres dotowanej jednostki;
4)datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5)imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6)określenie zakresu kontroli oraz okres objęty kontrolą;
7)opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych
nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość udzielanej dotowanej jednostce dotacji;
8)adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;
9)wykaz załączników do protokołu;
10)informację o pouczeniu osoby reprezentującej dotowaną jednostkę o przysługującym prawie zgłoszenia
zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.
13. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na
końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje
kontrolujący.
14. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby
reprezentującej dotowaną jednostkę, organu prowadzącego dotowaną jednostkę oraz organu dotującego.
15. Protokół kontroli powinien zostać sporządzony w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.
16. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz osoba reprezentująca dotowaną jednostkę.
17. Osoba reprezentująca dotowaną jednostkę przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić, w terminie
7 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowane na piśmie zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
18. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń organ dotujący, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje
analizy zgłoszonych zastrzeżeń i:
1)stwierdza brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń albo
2)stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo
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3)zarządza niezwłoczne przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych
zastrzeżeń, w tym w szczególności ponownego badania dokumentów
o czym w terminie 7 dni pisemnie informuje organ prowadzący oraz zgłaszającego zastrzeżenia.
19. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności, o których mowa w ust. 18 pkt 3, kontrolujący
wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia
wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.
20. W terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności, o których mowa w ust. 18 pkt 3, organ dotujący
przekazuje na piśmie zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu dotowaną jednostkę:
1)swoje stanowisko - w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części albo
2)informację o dokonaniu zmiany lub uzupełnieniu odpowiedniej części protokołu.
21. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń osoba reprezentująca dotowaną jednostkę może odmówić
podpisania protokołu kontroli, składając do organu dotującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska,
o którym mowa w ust. 18 pkt 1 lub ust. 20, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.
22. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez
kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.
§ 10. 1. Przedszkola, które w przeddzień wejścia w życie uchwały otrzymywały dotacje w wysokości
określonej w § 3 ust. 12 pkt 1 uchwały Nr LI/587/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 października 2009 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym,
zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez
osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr
184, poz. 2475 oraz z 2010 r. Nr 190, poz. 2412) zachowują do niej prawo do dnia 31 sierpnia 2011 roku,
w wysokości i na warunkach określonych w tej uchwale.
2. W 2011 r. plan kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 4 zostanie ustalony w okresie miesiąca od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.
§ 12. Traci moc uchwała Nr LI/587/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 października 2009 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne
i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 184, poz. 2475
oraz z 2010 r. Nr 190, poz. 2412).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
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