
Rada Miąjska 
w Olsztynie

UCHWAŁA Nr XIX/254/99 
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 24 listopada 1999r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym 
szkołom podstawowym i niepublicznym gimnazjom.

Na podstawie art. 90 ust. 4 w związku z ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 
z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy 
wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96) Rada 
Miejska w Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom 
podstawowym i niepublicznym gimnazjom, których siedziba mieści się na 
terenie miasta Olsztyna, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niepubliczne gimnazja założone z dniem 1 września 1999r. otrzymują dotację 
na rok 1999 w trybie określonym w art. 11 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego 
(Dz.U. Nr 12, poz. 96) w wysokości ustalonej zgodnie z zasadami zawartymi 
w załączniku, o którym mowa w § 1.

§3

Traci moc uchwała Nr XIX/203/96 Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 14 lutego 1996r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości 
i udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ppfbwodniczący Rady Miejskiej

ław Jerzy Małkowski



Załącznik do Uchwały Nr XIX/254/99 
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 24 listopada 1999r.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom 
podstawowym i niepublicznym gimnazjom.

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 

fizyczną prowadzącą niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne 
gimnazjum, z wyłączeniem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych lub 
niepublicznych gimnazjów specjalnych,

2) szkole publicznej - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe lub gimnazja 
prowadzone przez Miasto Olsztyn, z wyłączeniem szkół podstawowych 
specjalnych lub gimnazjów specjalnych,

3) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki określone w ustawie 
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 
z późn.zm.),

4) zaliczce dotacji - należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną 
dotowanym szkołom,

5) stawce zaliczki - należy przez to rozumieć wysokość miesięcznej zaliczki dotacji 
w przeliczeniu na jednego ucznia dotowanej szkoły.

2. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek organu prowadzącego szkołę, 
który do dnia 30 września poprzedzającego rok przyznania dotacji złoży go 
do organu dotującego tj. Miasta Olsztyn.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.2, winien zawierać:
1) planowaną liczbę uczniów, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 

i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy 
wniosek o dotację,

2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie 
z art. 82 ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. 
Nr 67, poz.329 z późn.zm.),

3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
4) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja.

4. Dotacja udzielana jest niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznemu 
gimnazjum na działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, w wysokości 
50% wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia 
w odpowiednim typie szkoły publicznej.

5. Dotacji udziela się po stwierdzeniu przez organ dotujący:
1) zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 3,
2) aktualnej liczby uczniów.

6. Organ dotujący przekazuje dotację zaliczkowo na rachunek wskazany przez 
wnioskodawcę w terminie do 15-go dnia danego miesiąca, pod warunkiem 
uzyskania za poprzedni miesiąc sprawozdania, o którym mowa w ust. 7.



7. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje organowi dotującemu - nie 
później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca - rozliczenie otrzymanych 
zaliczek zgodnie ze wzorem sprawozdania ustalonym przez Zarząd Miasta.

8. Stawki zaliczki ustalane są odrębnie na okres I i II półrocza roku budżetowego.
9. Stawkę zaliczki na I półrocze wylicza się na podstawie przewidywanych wydatków 

bieżących w publicznych szkołach w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę 
Miejską. W przypadku niepodjęcia przez Radę Miejską w terminie do 31 grudnia 
roku poprzedzającego przyznanie dotacji uchwały budżetowej - stawkę zaliczki 
na okres I półrocza wylicza się na podstawie projektu uchwały budżetowej 
przedstawionego Radzie Miejskiej przez Zarząd Miasta.

10. Stawkę zaliczki na II półrocze wylicza się na podstawie przewidywanych 
wydatków bieżących w publicznych szkołach w uchwale budżetowej przyjętej 
przez Radę Miejską z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły do 30 czerwca roku 
budżetowego.

11. Organ dotujący informuje wnioskodawcę o wysokości stawki zaliczki 
obowiązującej:

1) w I półroczu - w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie 
dotacji,

2) w II półroczu - w terminie do 15 lipca roku budżetowego.
12. Zaliczki dotacji wypłacane są, z zastrzeżeniem ust. 13, w wysokości określonej 

iloczynem: stawka zaliczki pomnożona przez liczbę uczniów w dotowanej szkole.
13. Wysokość przekazywanej zaliczki dotacji nie może być wyższa niż:

1) wyliczona w stosunku do faktycznej liczby uczniów w dotowanej szkole 
w październiku roku poprzedzającego przyznanie dotacji - w przypadku 
wypłat w okresie styczeń - sierpień,

2) wyliczona w stosunku do przewidywanej we wniosku o przyznanie dotacji 
liczby uczniów - w przypadku wypłat w okresie wrzesień - grudzień.

14. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że faktyczna liczba uczniów jest 
inna niż liczba uczniów, według której wypłacono zaliczkę, kolejna zaliczka 
korygowana jest o różnicę między wypłaconą a należną zaliczką.

15. W terminie do 15 września organ dotujący, na podstawie przedłożonej Radzie 
Miejskiej przez Zarząd Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze, dokonuje rozliczenia przekazanych zaliczek dotacji za I półrocze 
uwzględniając faktyczną liczbę uczniów w dotowanej szkole.

16. Podstawą do rozliczenia kwoty dotacji za okres II półrocza jest przedłożone przez 
Zarząd Miasta Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta 
Olsztyna za rok, na który przyznana była dotacja.

17. Organ dotujący dokonuje rozliczenia dotacji za okres, o którym mowa w ust. 16, 
w terminie dwóch tygodni od rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Miasta Olsztyna i podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Miasta absolutorium.

18. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów oraz 
wykorzystania dotacji.


