
Załącznik do Uchwały Nr XXI/302/04 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 28 stycznia 2004 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym placówkom 
oraz niepublicznym szkołom nie posiadającym uprawnień szkoły publicznej.

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

prawną lub fizyczną prowadzącą niepubliczną placówkę lub niepubliczną 
szkołę, o których mowa w § 2 pkt 1-7 uchwały,

2) placówce publicznej lub szkole publicznej - należy przez to rozumieć placówki 
lub szkoły prowadzone przez Miasto Olsztyn,

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć organ udzielający dotacji, 
tj. Miasto Olsztyn,

4) wydatkach bieżących - należy przez to rozumieć wydatki bieżące określone 
w ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

5) części dotacji - należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną 
dotowanym placówkom lub szkołom,

6) stawce dotacji - należy przez to rozumieć wysokość części dotacji 
w przeliczeniu na jednego wychowanka dotowanej placówki, ucznia szkoły, lub 
na jeden etat pedagogiczny

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację na dany rok budżetowy jest złożenie 
go przez organ prowadzący placówkę lub szkołę do dnia 30 września poprzedzającego 
rok udzielania dotacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien zawierać:
1) w przypadku szkół - 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) w przypadku jednostek określonych w § 2 pkt 1, 2, 3, 4 uchwały - ilość miejsc 
w placówce i planowaną liczbę wychowanków, w okresie od 1 stycznia 
do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego 
dotyczy wniosek o dotację,

3) w przypadku placówek określonych w § 2 pkt 5 uchwały - określenie zadania, 
na które ma być przeznaczona dotacja, jego kosztorys, czas realizacji oraz 
planowaną liczbę etatów pedagogicznych,

4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,
5) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w danych 

zgłoszonych we wniosku o dotację.
4. Placówkom określonym w § 2 pkt 1, 3 uchwały przysługuje dotacja w wysokości 

równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego 
samego rodzaju placówce publicznej i przeznaczona jest na dofinansowanie 
działalności bieżącej dotowanej placówki.

5. Placówkom określonym w § 2 pkt 2 uchwały przysługuje dotacja w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części 
oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na dofinansowanie działalności



bieżącej dotowanej placówki. Do czasu ustalenia przez Ministra Finansów wysokości 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należnej Miastu Olsztyn w roku udzielania 
dotacji udziela się w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju 
ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku poprzedzającym udzielanie dotacji.

6. Placówkom określonym w § 2 pkt 1, 2, 3 uchwały dotacji udziela się po stwierdzeniu 
przez organ dotujący zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych 
we wniosku, o którym mowa w ust. 2 załącznika.

7. Organ prowadzący placówkę, szkołę sporządza i przekazuje organowi dotującemu - 
nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca - rozliczenie otrzymanych 
części dotacji zgodnie ze wzorem sprawozdania ustalonym przez Prezydenta Miast.

8. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek wskazany przez wnioskodawcę, 
w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
pod warunkiem uzyskania za poprzedni miesiąc sprawozdania, o którym mowa 
w ust. 7 załącznika.

9. Stawki dotacji udzielanych placówkom określonym w § 2 pkt 1, 3 uchwały, wylicza się 
na podstawie ustalonych w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Miasta 
wydatków bieżących ponoszonych w odpowiednich typach placówek publicznych. 
W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miasta w terminie do 
31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie dotacji - do czasu jej przyjęcia - stawkę 
dotacji wylicza się na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawionego 
Radzie Miasta przez Prezydenta Miasta.

10. Części dotacji wypłacane są, z zastrzeżeniem ust. 11, w wysokości określonej 
iloczynem: stawka dotacji pomnożona przez liczbę wychowanków w dotowanej 
placówce.

11. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że liczba wychowanków 
w dotowanej placówce jest inna niż liczba wychowanków, według której wypłacono 
część dotacji, kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą 
a należną częścią dotacji.

12. W terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielana była 
dotacja, organ dotujący przekazuje organom prowadzącym szkoły lub placówki 
informację o należnej i faktycznie przekazanej dotacji.

13. W przypadku różnicy między należną a faktycznie przekazaną szkole dotacją organ 
prowadzący szkołę obowiązany jest zwrócić nadpłaconą kwotę dotacji lub organ 
dotujący przekazać należne wyrównanie.

14. Przy zastosowaniu zasady równego traktowania wniosków dotyczących placówek 
lub szkół jednego typu lub rodzaju, placówki i szkoły wymienione w § 2 pkt 4 i 6 
uchwały mogą otrzymać dotacje w wysokości nie przekraczającej 25% ustalonych 
w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w tego samego typu i rodzaju 
publicznych placówkach lub szkołach w przeliczeniu na jednego wychowanka lub 
ucznia, a placówki wymienione w § 2 pkt 5 uchwały - w wysokości nie 
przekraczającej 25% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych w tego samego 
rodzaju publicznych placówkach w przeliczeniu na jeden etat pedagogiczny. Przepisy 
ust. 6-13 stosuje się odpowiednio.

15.Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby wychowanków, uczniów, 
etatów pedagogicznych.


