
UCHWAŁA NR XXIV/455/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 i 1579) i art. 12 ust. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, 1954, 
1985 i 2169), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub 
ministrów na terenie Miasta Elbląga;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1943 ze zm.);

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub minister prowadzącą na terenie Miasta Elbląga publiczne lub niepubliczne 
inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, szkoły lub placówki;

3) jednostce oświatowej – należy przez to rozumieć niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, 
przedszkola, szkoły, placówki, oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, szkoły 
oraz placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 
ministrów na terenie Miasta Elbląga.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1.  Publiczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej 
kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1.
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2. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, 
z zastrzeżeniem § 4 pkt 2.

3. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
podstawowymi specjalnymi otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości 
równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, o której mowa 
w art. 78b ust. 2 ustawy,  z zastrzeżeniem § 4 pkt  3.

4. Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na 
każdego ucznia dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, 
o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy,  z zastrzeżeniem § 4 pkt 4.

5. Publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o której mowa w art. 78b 
ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 pkt 5.

6. Publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

7. Publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na 
każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 4. W przypadku, gdy:

1) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 3 ust. 1  jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w publicznych przedszkolach równa 
jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

2) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 3 ust. 2  jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego równa jest kwocie przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia publicznej innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

3) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 3 ust. 3  jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej równa jest kwocie przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

4) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 3 ust. 4  jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość 
przysługującej dotacji na ucznia publicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki równa jest kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

5) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 3 ust. 5  jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość 
przysługującej dotacji na ucznia publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy równa jest 
kwocie przewidzianej na jednego ucznia placówki danego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto Elbląg.
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§ 5. Ponadgimnazjalne szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na 
każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta Elbląga w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Elbląga, jeżeli osoba 
prowadząca szkołę spełni warunki, o których mowa w art. 80 ust. 8 ustawy.

§ 6. 1. Niepubliczne przedszkola spełniające warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, wyłonione 
w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, 
z zastrzeżeniem §7 pkt 1.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa 
w art. 90 ust. 1c ustawy, wyłonione w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy, 
otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 
o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem §7 pkt 2.

3. Niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 90 ust. 1 ba 
ustawy, wyłonione w postępowaniu konkursowym, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy, otrzymują na 
każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem 
§ 7 pkt 3.

4. Niepubliczne przedszkola niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, 
w związku z art. 90 ust. 1d ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniające warunków, o których mowa 
w art. 90 ust. 1c ustawy, w związku z art. 90 ust. 1d ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, 
z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.

6. Niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, niebędące szkołami podstawowymi 
specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, w związku z art. 90 ust. 1d 
ustawy, otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty 
dotacji dla szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy, 
z zastrzeżeniem § 7 pkt 6.

7. Niepubliczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują 
na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego 
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

8. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

9. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

10. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują 
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

11. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych , w których nie jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty 
dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy.

§ 7.  W przypadku, gdy:

1) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust. 1 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto 
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Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych przedszkolach, 
o których mowa w § 6 ust. 1 równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

2) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust. 2 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 6 ust. 2, równa jest 
kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

3) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust. 3 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w § 6 ust. 3, równa jest 
kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

4) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust. 4 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych przedszkolach, 
o których mowa w § 6 ust. 4, równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

5) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust. 5 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa § 6 ust. 5, równa jest 
kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

6) wysokość dotacji na ucznia, o której mowa w § 6 ust.6 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego 
niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego 
w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w § 6 ust.6, równa jest 
kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 8. Ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na 
każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej 
kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta Elbląga w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza 
kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Elbląga, jeżeli osoba 
prowadząca szkołę spełni warunki, o których mowa w art. 90 ust. 8 ustawy.

§ 9. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym i niepublicznym 
przedszkolu, publicznej i niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej i niepublicznej 
szkole podstawowej, publicznym i niepublicznym ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także 
w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów 
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 10. Na każde dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w publicznym i niepublicznym 
przedszkolu, publicznej i niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej i niepublicznej 
szkole, publicznym i niepublicznym ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także w publicznej 
i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Miasto Elbląg.
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§ 11. Niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację 
w wysokości równej kwocie 75 % wydatków bieżących ponoszonych w placówkach oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego wychowanka.

§ 12. 1.  Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Elbląga powinien zawierać: 

1) nazwę organu prowadzącego jednostkę oświatową oraz adres jego siedziby, a w przypadku osoby fizycznej 
– adres jej miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres jednostki oświatowej uprawnionej do otrzymania dotacji;

3) rodzaj i typ jednostki oświatowej;

4) numer identyfikacyjny REGON;

5) określenie planowanej liczby uczniów w  roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację;

6) numer rachunku bankowego jednostki oświatowej, na który ma być przekazana dotacja;

7) dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

8) dane o osobie podpisującej wniosek.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 13. 1.  Dotacja na uczniów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół oraz placówek udzielana jest na każdego ucznia (wychowanka), wykazanego 
w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, 
według stanu na 5 dzień roboczy miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dotacja na uczniów niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielana jest na każdego ucznia, jeżeli uczestniczył on 
w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, wykazanego w informacji 
miesięcznej składanej przez podmiot dotowany w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji 

§ 14. 1.  Rozliczenie przyznanej dotacji następuje w oparciu o:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów;

2) informację o wydatkach bieżących, na które wykorzystano dotację.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie:

1) do 15 września -  za I półrocze roku budżetowego;

2) do 15 lutego -  za poprzedni rok budżetowy.

4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia 
pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych 
w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli 

§ 15. 1.  Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu mają prawo do kontroli zgodności 
pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy 
oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych w składanych przez szkołę 
informacjach oraz rozliczeniach dotacji.
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2. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim pisemnym powiadomieniu organu prowadzącego 
jednostkę oświatową za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, na co najmniej 7 dni przed dniem 
rozpoczęcia kontroli, a gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności 
kontrolnych, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej 
jednostce oświatowej.

4. W przypadku, gdy nie jest możliwy dostęp do dokumentów objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanej 
jednostki oświatowej, organ prowadzący powinien udostępnić kontrolującym dokumenty w terminie 
uzgodnionym z kontrolującym.

5. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie oryginałów dokumentów oraz ustnych 
i pisemnych wyjaśnień.

6. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli.

7. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się organowi 
prowadzącemu jednostkę kontrolowaną a drugi przechowywany jest w aktach kontroli.

8. Przed podpisaniem protokołu kontroli organ prowadzący jednostkę kontrolowaną ma prawo zgłaszania 
pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu 
kontroli.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanego kontrolujący zobowiązany jest dokonać ich analizy, 
a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

10. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu 
kontroli.

11. Tekst zmian lub uzupełnień, podpisany przez kontrolującego, przekazywany jest organowi 
prowadzącemu jednostkę kontrolowaną lub osobie upoważnionej przez organ prowadzący do podpisania 
protokołu.

12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

13. Po przekazaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 12 kontrolujący przedkłada organowi 
prowadzącemu lub osobie upoważnionej przez organ prowadzący protokół kontroli do podpisania w terminie 
7 dni.

14. Jeżeli organ prowadzący jednostkę kontrolowaną lub osoba upoważniona odmawia podpisania 
protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania 
protokołu.

15. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez organ prowadzący jednostkę kontrolowaną 
nie wstrzymuje sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

16. Na podstawie protokołu kontroli Prezydent Miasta Elbląga sporządza wystąpienie pokontrolne 
kierowane do organu prowadzącego jednostkę kontrolowaną.

§ 16.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga. 

§ 17.  Traci moc uchwała nr XI/232/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2015 r. poz. 4751).
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§ 18.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak
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Załącznik Nr 1  

                                                                                         Miejscowość, data................................. 

…………………………………. 

pieczątka szkoły (placówki) 

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……………………………….. 

1. Dane szkoły (placówki) 

Pełna nazwa szkoły (placówki)* 
  
Adres szkoły (placowki)* 
  
  
Regon 
  
  

2. Dane osoby/organu prowadzącego szkołę (placówkę): 

Nazwa osoby/organu prowadzącego * 
  
  
Adres osoby/organu prowadzącego* 
  
Regon:                                                                                                                                          NIP: 
  

3. Dane osoby reprezentującej, zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem, osobę/ organ 

prowadzący szkołę(placówkę) lub jej pełnomocnika: 

Nazwisko i imię: 
  
  
Tytuł prawny/pełniona funkcja: 
  

4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji / decyzja o zezwoleniu na założenie szkoły publicznej 

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (ostatnie aktualne zaświadczenie)*/nr decyzji 
  

5. Decyzja o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej 

Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej* 
  
  

6. Rachunek bankowy szkoły (placówki) właściwy do przekazania należnej dotacji: 

Nazwa banku 
  
  
Posiadacz rachunku bankowego szkoły lub placówki (nazwa i adres zgodnie z umową zawarta z bankiem) 
  
Numer rachunku bankowego szkoły (placówki) 
  

7. Planowana liczba uczniów w ……………………roku 

 Ogółem 
w miesiącach od stycznia do 

sierpnia 

Ogółem 
w miesiącach od września do 

grudnia 
a) przedszkolu      
w tym: ogólna liczba uczniów spoza Elbląga     
b) zespole wychowania przedszkolnego lub punkcie 

przedszkolnym  
    

w tym: ogólna liczba dzieci spoza Elbląga     
c) oddziale przedszkolnym      
w tym uczniowie spoza Elbląga     
d) szkole realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki      
e) szkole dla dorosłych ogółem:     
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- w tym w zawodzie…………..     
- w tym w zawodzie ………….     
- w tym w zawodzie…………..     
- w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych     

f) innych placówkach     
g) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem **      
h) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych *** 
    

i) liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym ****      

 

 

……………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis i pieczątka osoby prowadzącej  
lub osoby upoważnionej do złożenia informacji) 

   

 

 

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji 

*    zgodnie z ostatnim (aktualnym) wpisem do ewidencji oraz decyzją o nadaniu uprawnień 
szkoły publicznej 

**   dotyczy uczniów  posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydane przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

*** dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych 

**** dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
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Załącznik Nr 2  

                                                                               Elbląg, dnia…………………………………… 

 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów 

w miesiącu ……………………………….. roku……………. 

(wg stanu na 5 dzień miesiąca) 

................................................... 

pieczątka szkoły (placówki) 

1. Pełna nazwa i adres szkoły (placówki) 

  
  

2. Rachunek bankowy szkoły (placówki) właściwy do przekazania należnej dotacji: 

  
  

3. Liczba uczniów w: 

a) przedszkolu   
Ogółem 
  

  

w tym:   
2,5 -latki   
3 -latki   
4 -latki   
5 -latki   
6-latki   
liczba uczniów spoza Elbląga   
liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem   
liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym  
b) zespole wychowania przedszkolnego lub punkcie 

przedszkolnym 
  

Ogółem 
  

  

w tym:   
2,5 -latki   
3 -latki   
4-latki   
5 -latki   
6-latki   
liczba uczniów spoza Elbląga   
liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem  
liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym  
c) w oddziale przedszkolnym „0”    
Ogółem 
  

  

w tym:   
uczniowie spoza Elbląga   
liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym   
liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem  
d) szkole podstawowej   
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Ogółem   
e) gimnazjum   
Ogółem 
  

  

w tym:   
w klasach I   
w klasach II   
w klasach III   
f) szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży   
Ogółem 
  

  

w tym:   
w klasach I   
w klasach II   
w klasach III   

g) innych placówkach   

 
w tym:  

 
 liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem   

 
liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym  
h) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach 

rewalidacyjno-wychowawczych  
 
 

 

Sporządził …………….…………………………….                             

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i nr telefonu)                                     (podpis i pieczątka osoby prowadzącej 

                                                                                        lub upoważnionej do złożenia informacji) 
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Załącznik Nr 3 

Elbląg, dnia…………………………………… 

 

 

Informacja o liczbie uczniów 

w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

za miesiąc ……………………………….. roku……………. 

........................................ 

pieczątka szkoły 

1. Pełna nazwa i adres szkoły (placówki) 

  
  

2. Rachunek bankowy szkoły (placówki) właściwy do przekazania należnej dotacji: 

  
  
Liczba uczniów szkoły liczba uczniów uczestniczących 

w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
w tym w zawodzie:.............................. 
  

  

w tym w zawodzie:………………………………….   
w tym w zawodzie:………………………………….   
w tym w zawodzie:…………………………………..   
w tym w zawodzie:…………………………………..   
w tym w zawodzie:…………………………………..   

Sporządził …………………………….                            
………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i nr telefonu)                                              (podpis i pieczątka osoby prowadzącej  

                                                                                       lub upoważnionej do złożenia informacji) 
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Załącznik nr 4  

 

 
                              Elbląg, dnia ………………….. 

………………………………..     

(pieczątka szkoły)       

Roczne/półroczne rozliczenie wykorzystania dotacji 

w roku  ………………………. 

          

Część A         

          

Przedmiot informacji Liczba dzieci/ Stawka 

Należna dotacja 

(wynik) 

    uczniów dotacji   

1. Wysokość dotacji otrzymanej       

   wyniosła …………………………       

          

2.Faktyczna liczba       

  uczniów za okres       

         

3. Rozliczenie (pkt 1-2)       

          

          

Część B         

Zestawienie bieżących wydatków (bez nakładów inwestycyjnych) poniesionych w ramach otrzymanej dotacji 

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach Wysokość poniesionych wydatków  

otrzymanej dotacji   w ramach otrzymanej dotacji 

      (narastająco od stycznia) 

1. Wynagrodzenia pracowników oraz składki     

 na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy     

2. Koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z      

  funkcjonowaniem szkoły w szczególności: energia 

elektryczna,      

  cieplna, woda i ścieki, wywóz śmieci.     

3. Zakup pomocy dydaktycznych       

4. Zakup wyposażenia, materiałów innych niż 

pomoce     

dydaktyczne        

Ogółem     

Kwota niewykorzystanej dotacji     

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.   
 
Sporządził:       

………………………………. ………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i nr telefonu) (podpis i pieczątka osoby prowadzącej lub osoby 

                                         

     
upoważnionej do złożenia 

informacji)   
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