
UCHWAŁA NR XLVII/22/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania 
przedszkolnego, niepublicznych szkół, niepublicznych ośrodków oraz niepublicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Miasta Skierniewice oraz ustalenia trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz 
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Skierniewice dla podmiotów 
dotowanych, o których mowa ust. 2, uwzględniając w szczególności zakres danych, które powinny być zawarte 
we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, 
a także tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Uchwałę stosuje się do niepublicznych jednostek oświatowych, wpisanych do ewidencji niepublicznych 
szkół i placówek, prowadzonej przez Miasto Skierniewice takich, jak:

1) placówek wychowania przedszkolnego;

2) szkół;

3) placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

4) poradni psychologiczno – pedagogicznych;

- zwanych dalej niepublicznymi jednostkami oświaty.

§ 2. 1. W przypadku dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty, o których mowa w art. 15, art. 17, 
art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 5, art. 29 ust. 1 oraz w art. 30 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, organ prowadzący niepubliczną jednostkę oświaty składa 
corocznie wniosek o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy przekazać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice 
osobno dla każdej niepublicznej jednostki oświaty, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;
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2) dane o osobie (osobach) reprezentującej (reprezentujących) organ prowadzący;

3) nazwę i adres niepublicznej jednostki oświatowej;

4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej 
przez Miasto Skierniewice;

6) typ niepublicznej jednostki oświaty;

7) kategorię uczniów;

8) tryb nauki;

9) nazwy zawodów, w których kształci szkoła;

10) planowaną liczbę uczniów.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Skierniewice stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Organ prowadzący niepubliczną jednostkę oświaty zobowiązany jest do składania w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca informacji o liczbie 
uczniów, sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej.

2. Liczba uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc sprawozdawczy w niepublicznych szkołach, 
w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, stanowi liczbę uczniów, którzy 
uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
sprawozdawczy.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów  stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. W przypadku uczęszczania ucznia niebędącego mieszkańcem Miasta Skierniewice do niepublicznej 
placówki wychowania przedszkolnego, organ prowadzący przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Skierniewice, w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca, informację o wyżej wymienionych uczniach 
z miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy, obejmującą imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer 
PESEL oraz dokładny adres zamieszkania.

2. W informacji wykazuje się uczniów, którzy są objęci wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, nie są mieszkańcami Miasta Skierniewice oraz 
nie są uczniami niepełnosprawnymi.

§ 5. 1. W przypadku dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych, organ prowadzący niepubliczną jednostkę oświaty składa w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice informację o liczbie uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo 
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z zaświadczeniami wydanymi przez 
okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe,  stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Organ prowadzący niepubliczną jednostkę oświaty składa roczne rozliczenie wykorzystania 
pobranej dotacji do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice w terminie do dnia 10 stycznia następnego 
roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku, gdy placówka 
wychowania przedszkolnego, szkoła, placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku Prawo oświatowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, kończą swoją działalność, roczne 
rozliczenie wykorzystania pobranej dotacji należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy 
dotacji.

2. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Miasto Skierniewice dokonuje w terminie 
do 31 stycznia roku następnego, w oparciu o rozliczenie roczne, o którym mowa w ust. 1 i informacje 
miesięczne, o których mowa w § 3 ust. 1  oraz informacje, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Wzór rocznego rozliczenia wykorzystania pobranej dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
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§ 7. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Skierniewice mogą dokonywać kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Miasta Skierniewice  niepublicznym jednostkom 
oświaty, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 8. 1. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Skierniewice.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu kontrolującego, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kontroli;

4) określenie nazwy kontrolowanej niepublicznej jednostki oświaty i organu ją prowadzącego;

5) określenie zakresu kontroli;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli organ kontrolujący zawiadamia kontrolowaną niepubliczną 
jednostkę oświaty na piśmie – co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w kontrolowanej niepublicznej jednostce oświaty w miejscu 
wskazanym w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej prze Miasto 
Skierniewice, jako adres szkoły/placówki, w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej 
niepublicznej jednostce oświaty, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy 
organem kontrolującym, a osobami reprezentującymi kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty.

5. Osoby przeprowadzające kontrolę mają prawo wglądu do dokumentacji związanej z zakresem kontroli 
oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące, jako załączniki do protokołu kontroli, 
powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowaną niepubliczną 
jednostkę oświaty.

6. W razie potrzeby osoby przeprowadzające kontrolę mogą występować do organu prowadzącego 
kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty lub do osób reprezentujących ten organ o udzielanie wyjaśnień, 
sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisują: osoby przeprowadzające kontrolę i organ prowadzący niepubliczną jednostkę 
oświaty lub osoba reprezentująca ten organ.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanej niepublicznej jednostki oświaty w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie organu prowadzącego niepubliczną jednostkę oświaty;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości;

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu 
kontroli;
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11) informację o powiadomieniu organu prowadzącego kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty lub 
osoby reprezentującej ten organ o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia 
pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza organowi 
prowadzącemu kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty;

13) podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz organu prowadzącego kontrolowaną niepubliczną 
jednostkę oświaty lub osoby reprezentującej ten organ.

§ 10. 1. Jeżeli organ prowadzący kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty lub osoba reprezentująca 
ten organ odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby przeprowadzające kontrolę, 
czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn 
odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia 
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Organ prowadzący kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty lub osoba reprezentująca ten organ 
może zgłosić Prezydentowi Miasta Skierniewice w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, 
pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.

4. Prezydent Miasta Skierniewice rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie 
organ prowadzący kontrolowaną niepubliczną jednostkę oświaty o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni 
od dnia ich wpływu.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do 
dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanej niepublicznej jednostce oświaty, Prezydent 
Miasta Skierniewice, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub 
zastrzeżeń, o których mowa w § 10 ust. 3, kieruje do kontrolowanej niepublicznej jednostki oświaty 
wystąpienie pokontrolne, wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Prezydent Miasta Skierniewice uwzględni wyjaśnienia 
lub zastrzeżenia, o których mowa w § 10 ust. 3.

3. Jednostka kontrolowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia 
Prezydenta Miasta Skierniewice o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 12. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Miasta Skierniewice na zasadach określonych przepisami ustawy 
o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Melon
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/22/2018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 7 marca 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/22/2018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 7 marca 2018 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/22/2018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 7 marca 2018 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/22/2018
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 7 marca 2018 r.
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