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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE  
NR XXV/204/08 

z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozlitzania dotatai niepublitznyn szdoton  
i platówdon oświatowyn prowadzonyn przez osoby fizytzne i prawne 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o sys-
temie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Oławie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicz-
nych, w których realizowany jest obowiązek szkol-
ny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego 
ucznia dotacje z budżetu Miasta w wysokości kwo-
ty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i 
rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto. 

§ 2 

1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysłu-
gują na każdego ucznia w wysokości 75j pla-
nowanych wydatków bieżących zapisanych w 
uchwale budżetowej, wg stanu na początek ro-
ku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto, w przeliczeniu na 
jednego ucznia. 

2. Dotacje dla oddziałów 5-godzinnych prowadzo-
nych w przedszkolach przysługują na każdego 
ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej w 
ust. 1. 

3. Dotacje dla oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych w niepublicznych szkołach podstawo-
wych przysługują na każdego ucznia, w wyso-

kości 75j planowanych wydatków bieżących 
zapisanych w uchwale budżetowej, wg stanu na 
początek roku budżetowego, ponoszonych w 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto, w przeli-
czeniu na jednego ucznia. 

4. Dotacje dla niepublicznych zespołów wychowa-
nia przedszkolnego lub punktów przedszkolnych, 
które organizują inną, niż w przedszkolach i od-
działach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, formę wychowania przedszkolnego, przy-
sługują na każdego ucznia w wysokości równej 
40j planowanych wydatków bieżących pono-
szonych na jednego ucznia w przedszkolach pu-
blicznych prowadzonych przez Miasto, a zapisa-
nych w uchwale budżetowej, wg stanu na po-
czątek roku budżetowego. 

§ 3 

1. Dotacji dla niepublicznych szkół z uprawnieniami 
szkoły publicznej oraz placówek wymienionych 
w § 2 udziela się na pisemny wniosek osoby 
prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub 
placówkę złożony do Burmistrza nie później niż 
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do 30 września roku poprzedzającego rok udzie-
lania dotacji. 

2. Wymogu złożenia wniosku o dotację nie później 
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji nie stosuje się w przypad-
ku, gdy w trakcie roku budżetowego zlikwido-
wana zostaje placówka publiczna lub niepublicz-
na prowadzona przez Gminę Miasto Oława, a w 
jej miejsce i przejmując jej działalność urucho-
miona zostaje publiczna lub niepubliczna pla-
cówka wymieniona w § 2 prowadzona przez 
osobę prawną lub fizyczną. 

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały. 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dotacja obliczana jest w 
poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, 
wykazanego w informacji miesięcznej o aktual-
nej liczbie uczniów, składanej przez podmioty 
dotowane do 5 dnia każdego miesiąca. Zakres 
danych, które powinny być zawarte w informa-
cji, określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) 
liczba uczniów uprawnionych do dotacji obejmu-
je odpowiednio: 
1) w szkołach – stan wykazany w informacji 

miesięcznej w czerwcu, łącznie z absolwen-
tami, którym w czerwcu wręczono świadec-
two ukończenia szkoły, z wyłączeniem 
uczniów skreślonych z listy uczniów; 

2) w przedszkolach i pozostałych placówkach – 
stan wykazany w informacji miesięcznej w 
czerwcu. 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma cha-
rakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie kwo-
ty należnej w danym roku budżetowym następu-
je w ostatniej, grudniowej transzy. 

4. Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych 
ratach – do ostatniego dnia danego miesiąca, w 
wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na 
rachunek bankowy wskazany we wniosku  
o udzielenie dotacji. 

§ 5 

1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę 
lub placówkę sporządza i przekazuje Burmi-

strzowi Miasta, nie później niż w ciągu 10 dni 
po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzy-
manych dotacji za okres od początku roku ka-
lendarzowego do końca miesiąca sprawoz-
dawczego, z uwzględnieniem aktualnej liczby 
uczniów lub słuchaczy. 

2. Rozliczenie półroczne i roczne z wykorzystania 
dotacji osoba prawna lub fizyczna prowadząca 
szkołę lub placówkę przekazuje organowi wła-
ściwemu do udzielania dotacji, w terminie do 15 
lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, 
oraz do dnia 15 stycznia następnego roku po ro-
ku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia. W przypadku gdy szkoła lub pla-
cówka kończy swoją działalność, rozliczenie na-
leży złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu 
ostatniej transzy dotacji. 

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 6 

1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wyko-
rzystania dotacji. 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podle-
gają zwrotowi wraz z odsetkami w terminie 2 
tygodni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. 
W przypadku braku zwrotu kwotę dotacji należ-
ną w kolejnym miesiącu pomniejsza się o kwotę 
pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu 
poprzednim wraz z odsetkami. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oława. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 września 2008 roku. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ MIKODA 
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Zatątznid nr 1 do uthwaty Rady Miea-
sdiea w Otawie nr XXV/2004/08 z dnia 
25 września 2008 r. (poz. 2952) 
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Zatątznid nr 2 do uthwaty Rady Miea-
sdiea w Otawie nr XXV/2004/08 z dnia 
25 września 2008 r. (poz. 2952) 
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Zatątznid nr 3 do uthwaty Rady Miea-
sdiea w Otawie nr XXV/2004/08 z dnia 
25 września 2008 r. (poz. 2952) 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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