
Uchwata Nr XI/75/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania

przedszkolnego, szkotom i placowkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora

finansow publicznych, funkcjonujqcym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a takie trybu i

zakresu kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym
(Oz. U. 2015 r. paz. 1515L art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. a systemie
oswiaty (Oz. U. z 2004 r. Nr 256, paz. 2572, zm.: Nr 273, paz. 2703, Nr 281, paz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, paz. 141, Nr 94, paz. 788, Nr 122, paz. 1020, Nr 131, paz. 1091, Nr 167, paz. 1400, Nr 249,
paz. 2104, z 2006 r. Nr 144, paz. 1043, Nr 208, paz. 1532, Nr 227, paz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
paz. 273, Nr 80, paz. 542, Nr 115, paz. 791, Nr 120, paz. 818, Nr 180, paz. 1280, Nr 181, paz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, paz. 416, Nr 145, paz. 917, Nr 216, paz. 1370, Nr 235, paz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
paz. 33, Nr 31, paz. 206, Nr 56, paz. 458, Nr 157, paz. 1241, Nr 219, paz. 1705, z 2010 r. Nr 44, paz.
250, Nr 54, paz. 320, Nr 127, paz. 857 oraz Nr 148, paz. 991, z 2011 r. Nr 106, paz. 622, Nr 112,
paz. 654, Nr 139, paz. 814, Nr 149, paz. 887, Nr 205, paz. 1206, z 2012 r. paz. 941 i paz. 979,
z 2013 r., paz. 87, paz. 827, paz. 1191, paz. 1265, paz. 1317, paz. 1650, z 2014 r. paz. 7, paz. 290,
paz. 538, paz. 598, poz.642, paz. 811, paz. 1146 i paz. 1877 oraz z 2015 r. paz. 357, paz. 1045,
paz. 1240, paz. 1418, paz. 1607 i paz. 1629) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Ootacje z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanego dalej Miastem, przystugujq
nast~pujqcym podmiotom, zwanym dalej "podmiotami dotowanymi":
1) publicznym przedszkolom niezaliczanym do sektora finansow publicznych, a kt6rych mowa

wart. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. a systemie oswiaty, zwanej dalej ustawq,
w wysokosci r6wnej wydatkom biezqcym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych a optaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowiqce dochody budzetu Miasta, z tym ze na ucznia
niepetnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na niepetnosprawnego
ucznia przedszkola w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

2) innym publicznym formam wychowania przedszkolnego, a kt6rych mowa wart. 80 ust. 2b
ustawy, w wysokosci 50% przewidzianych w budzecie Miasta wydatk6w biezqcych
w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto,
pomniejszonych a optaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie,
stanowiqce dochody budzetu Miasta, z tym ze na ucznia niepetnosprawnego w wysokosci nie
nizszej niz kwota przewidziana na niepetnosprawnego ucznia przedszkola w cz~sci oswiatowej
subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

3) publicznym przedszkolom, innym formam wychowania przedszkolnego, szkotom
podstawowym, prowadzqcym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a kt6rych mowa
wart. 80 ust. 2c ustawy, w wysokosci kwoty przewidzianej na jedno dziecko obj~te wczesnym
wspomaganiem rozwoju w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;



4) niepublicznym przedszkolom, 0 kt6rych mowa wart. 90 ust. 2b ustawy, w wysokosci 75%
ustalonych w budzecie Miasta wydatk6w biezqcych ponoszonych w przedszkolach publicznych
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych 0 optaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowiqce dochody budzetu Miasta, z tym ze na ucznia
niepetnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na niepetnosprawnego
ucznia przedszkola w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

5) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkotom
podstawowym, prowadzqcym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 0 kt6rych mowa wart.
90 ust. 1a ustawy, w wysokosci kwoty przewidzianej na jedno dziecko obj~te wczesnym
wspomaganiem rozwoju w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

6) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, 0 kt6rych mowa wart. 90 ust. 2d
ustawy, w wysokosci 40% wydatk6w biezqcych ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych 0 optaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowiqce dochody budzetu
Miasta, z tym ze na ucznia niepetnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana
na niepetnosprawnego ucznia przedszkola w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej
otrzymywanej przez Miasto;

7) publicznym szkotom niezaliczanym do sektora finans6w publicznych, 0 kt6rych mowa wart. 80
ust. 3 ustawy, w wysokosci r6wnej wydatkom biezqcym przewidzianym na jednego ucznia
w szkotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych 0 kwot~
dotacji przewidzianej do wykorzystania, 0 kt6rej mowa wart. 22ae ust. 3 ustawy, jednak nie
nizszej niz kwota przewidziana na jednego ucznia szkoty publicznej danego typu i rodzaju w
cz~sci oswiatowej subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

8) niepublicznym szkotom 0 uprawnieniach szk6t publicznych, w kt6rych realizowany jest
obowiqzek szkolny lub obowiqzek nauki, 0 kt6rych mowa wart. 90 ust. 2a ustawy, w wysokosci
100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoty w cz~sci oswiatowej
subwencji og61nej otrzymywanej przez Miasto;

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym, 0 kt6rych mowa w § 1 pkt 3-6

i 8, jest ztozenie przez osob~ prowadzqcq podmiot dotowany wniosku obejmujqcego informacj~
o planowanej Iiczbie uczni6w lub wychowank6w. Osoba prowadzqca sktada wniosek w Urz~dzie
Miasta Rawa Mazowiecka nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok udzielenia
dotacji. Wz6r wniosku okresla zatqcznik nr 1.
2. Wniosek, 0 kt6rym mowa w ust. 1, powinien zawierae nast~pujqce elementy:

1) nazw~ i adres podmiotu dotowanego;
2) nazw~ i adres osoby prowadzqcej podmiot dotowany;
3) numer NIP osoby prowadzqcej podmiot dotowany;
4) numer REGON podmiotu dotowanego;
5) rodzaj podmiotu dotowanego;
6) numer i dat~ wydania zaswiadczenia 0 wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szk6t

i plac6wek niepublicznych;
7) planowanq liczb~ uczni6w lub wychowank6w;
8) nazw~ i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na kt6ry ma bye przekazywana

dotacja.



3. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust. 1, moze zostac ztozony w formie elektronicznej za pomocq
aplikacji 0 nazwie "Dotacja" udost~pnionej przez Miasto Rawa Mazowiecka na Portalu
edukacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany zobowiqzana jest do przekazania w terminie
do 10 dnia kazdego miesiqca sprawozdania z liczby uczniow lub wychowankow wedtug stanu na
pierwszy dzien kazdego miesiqca, z tym, ze sprawozdanie aktualne na pierwszy dzien grudnia
powinno zostac ztozone do dnia 5 grudnia, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Organ prowadzqcy przedszkole lub innq form~ wychowania przedszkolnego winien dotqczyc do
sprawozdania, 0 ktorym mowa w ust. 1 list~, zawierajqcq nast~pujqce dane dotyczqce uczniow lub
wychowankow: imi~, nazwisko, adres zamieszkania, PESEl, dat~ urodzenia, informacj~ 0 dacie
przyj~cia do placowki, informacj~ 0 dacie rezygnacji z ustug placowki.
3. Wzor sprawozdania oraz Iisty imiennej okreslajq zatqczniki nr 2 i 2a.
4. Sprawozdanie i lista imienna mogq zostac ztozone takze w formie elektronicznej zgodnie z
systemem informatycznym stosowanym przez Miasto.

§ 4. Dotacje przekazywane Sq na rachunek bankowy podmiotu dotowanego w 12 cz~sciach
w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiqca, z tym ze cz~sc za grudzien jest przekazywana
w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 5. 1. Podstawq do ustalenia wysokosci dotacji Sq:
1) faktyczna liczba uczniow ucz~szczajqcych do placowki wynikajqca ze sprawozdania,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2;
2) plany finansowe oraz liczby uczniow szkot i przedszkoli publicznych z terenu Miasta

na pierwszy dzien miesiqca, na ktory ustalana jest dotacja.
2. W miesiqcach lipcu i sierpniu liczb~ uczniow ustala si~ nast~pujqco:

1) w szkotach - stan wykazany w informacji miesi~cznej w miesiqcu czerwcu, tqcznie
z absolwentami, ktorym w czerwcu wr~czono swiadectwo ukonczenia szkoty,
za wyjqtkiem uczniow skreslonych z listy;

2) w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego i pozostatych
placowkach - stan wykazany w informacji wg stanu na pierwszy dzien miesiqca
poprzedzajqcego miesiqc przerwy wakacyjnej, za wyjqtkiem uczniow skreslonych z listy,

z zastrzezeniem pkt 3;
3) w przypadku gdy organ prowadzqcy przedszkole, innq form~ wychowania

przedszkolnego lub placowk~, 0 ktorych mowa w pkt 2, ztozy pisemne oswiadczenie
o braku przerwy wakacyjnej - na podstawie informacji, 0 ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. Kwoty dotacji dla szkot lub placowek Sq przekazywane w wysokosci odpowiadajqcej
faktycznej liczbie uczniow lub wychowankow, wykazanej przez osob~ prowadzqcq

, w sprawozdaniu, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1.
4. W przypadku szkot wymienionych w § 1 pkt 7 i 8, w ktorych zaj~cia dydaktyczno-

wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyzszych konczq si~ w kwietniu
lub czerwcu, dotacja w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 1 pkt 7 i 8 przystuguje rowniez
na kazdego absolwenta szkoty w okresie od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w ktorym
ukonczyt szkot~, do konca roku szkolnego, w ktorym absolwent ukonczyt szkot~.

§ 6. 1. W odniesieniu do szkot i placowek, dla ktorych wysokosc kwoty dotacji uzalezniona jest
od wysokosci kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka danego typu i rodzaju
szkoty lub placowki w cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez Miasto,
do momentu przekazania przez ministra wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania informacji



a wysokosci standardu finansowego "A" podziatu cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej
obowiqzujqcego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokosci kwoty dotacji uwzgl~dnia si~
wysokose standardu finansowego "A" podziatu cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej obowiqzujqcq
w roku poprzedzajqcym rok udzielenia dotacji.

2. Od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu przekazania przez ministra wtasciwego do spraw
oswiaty i wychowania informacji a wysokosci standardu finansowego "A" podziatu cz~sci
oswiatowej subwencji ogolnej obowiqzujqcego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokosci
kwoty dotacji uwzgl~dnia si~ wysokose tego standardu. W miesiqcu nast~pujqcym po miesiqcu
przekazania przez ministra wtasciwego do spraw oswiaty i wychowania informacji a wysokosci
standardu finansowego "A" podziatu cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej obowiqzujqcego w roku
udzielenia dotacji, dokonuje si~ wyrownania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.

§ 7. 1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany przedstawia pisemne rozliczenie dotacji:

1) w terminie do 20 lipca, za okres ad 1 stycznia do 30 czerwca;
2) w terminie do 20 stycznia nast~pnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres

ad 1 stycznia do 31 grudnia;
3) w przypadku likwidacji podmiotu dotowanego w trakcie roku, za ktory udzielana jest

dotacja, rozliczenie otrzymanej cz~sci dotacji podlega przekazaniu w terminie 30 dni
ad dnia otrzymania ostatniej cz~sci dotacji.

2. Wzor rozliczenia dotacji stanowi zatqcznik nr 3 do uchwaty.
3. Rozliczenie, a ktorym mowa w ust. 1 maze bye przekazywane przez organ prowadzqcy

niepublicznq szkot~, niepubliczne przedszkole lub innq form~ wychowania przedszkolnego
w formie elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto.

4. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urzqd Miasta Rawa
Mazowiecka -Wydziat Finansow i Analiz dokonuje, w terminie do 31 stycznia roku nast~pnego,
woparciu a rozliczenie roczne, a ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz sprawozdania miesi~czne,
a ktorych mowa w § 3 ust. 1.

§ 8. 1. Organ wtasciwy do udzielenia dotacji ma prawo kontroli wykorzystania udzielonej
dotacji w zakresie okreslonym w ustawie a systemie oswiaty.

2. Podstawq do przeprowadzania kontroli jest imienne upowaznienie, wydane przez Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka. Do przeprowadzania kontroli mogq bye upowaznieni pracownicy

Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.
3. Kontroler ma prawo do:
1) dokonywania kontroli zgodnosci ze stanem faktycznym liczby uczniow wskazanej

w sprawozdaniu miesi~cznym, a ktorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie udost~pnionej
przez organ prowadzqcy dokumentacji stanowiqcej podstaw~ sporzqdzenia tego
sprawozdania;

2) wst~pu do obj~tych kontrolq szkot, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego
oraz wglqdu do prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. 0 zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujqcy zawiadamia podmiot dotowany
telefonicznie lub pisemnie, nie p6iniej niz na 3 dni przed terminem rozpocz~cia kontroli.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporzqdza protokot, ktorego jeden egzemplarz
przekazuje osobie reprezentujqcej kontrolowany podmiot.



6. Podmiotowi kontrolowanemu przystuguje prawo zgtoszenia umotywowanych zastrzezen
do ustalen zawartych w protokole. Zastrzezenia nalezy zgtosic kontrolerowi na pismie w terminie
14 dni ad dnia podpisania protokotu kontroli.

7. W razie zgtoszenia zastrzezen przez kontrolowanego kontroler jest zobowiqzany dokonac ich
analizy, a w razie koniecznosci podjqc dodatkowe czynnosci kontrolne. W przypadku uznania
zasadnosci zastrzezen kontroler dokonuje zmiany lub uzupetnienia protokotu kontroli. W razie
nieuwzgl~dnienia zastrzezen w catosci lub w cz~sci, kontroler przekazuje na pismie swoje
stanowisko zgtaszajqcemu zastrzezenia.

8. W terminie 30 dni ad zakonczenia post~powania kontrolnego Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystqpienie zawierajqce ocen~ przedmiotu
kontroli, a w razie stwierdzenia uchybien lub nieprawidtowosci zalecenia pokontrolne.

9. Podmiot kontrolowany jest zobowiqzany w terminie okreslonym w wystqpieniu
pokontrolnym poinformowac Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka a sposobie realizacji zalecen
pokontrolnych.

§ 9. Dotacje wykorzystane przez podmioty dotowane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane
nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci podlegajq zwrotowi do budzetu Miasta Rawa Mazowiecka
na zasadach okreslonych przepisami ustawy a finansach publicznych.

§ 10. Wykonanie uchwaty powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 11. Traci moc uchwata Nr XLi1/328/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2009 r.,

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk6t i przedszkoli oraz
ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidtowosci ich wykorzystania (Dziennik Urz~dowy
Wojew6dztwa t6dzkiego z 2010 r., Nr 46, paz. 353).

§ 12. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni ad dnia jej ogtoszenia w Dzienniku

Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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Zalqcznik nr 1
do uchwaly nr X1/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

REGON .
NIP .

Typ: .

Data i numer wpisu do ewidencji:
Data: .
Numer: .

Data i numer nadania uprawnien:
Data: .
Numer: .

Rodzaj placowki'L
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Liczba uczniow
w tym niepetnosprawni 'I:

Rodzaj dotowanej dziatalnosci 'J: .

Numer rachu nku: .
Nazwa rachu nku: .
Nazwa banku: .

data, pieczqtka i pod pis
osoby prowadzqcej jednostk~

.~~~~.
"'fen}:> e} lCZu __ ~~ _



Zalqcznik nr 2
do uchwaly nr X1/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Nazwa jed nostki : Orga n prowadz<!cy

..... .. .. ..... .. ... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ... ........ .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... ..... .. .. .. ..
I (nazwa lub imi~ i nazwiskol

U .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ..,
..... - .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .... ..
R EGO N .. .. ..... ... .. .. .. .... .. u I .. .. .. .. ..... ..... .. .... ....
NIP .. .. ..... ..... .. ... .. .. .. .. .. .... .. ... - .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .....

Typ .. ... .. .. .. ... .. .. ..

Rodzaj placowkiT

Liczba uczniow
w tym niepetnosprawni 'J.

data, piecz<!tka i pod pis
osoby prowadzqcej jednostk~



Zalqcznik nr 2a
do uchwaly nr X1/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Nazwa jed nostki: Organ prowadzCJcy

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

I (nazwa lub imj~ i nazwisko)
U ..... .. ... .. .. ........ .. .. .. .. ..
.. ... - ..... ...... .. .. .. .. .. ... .. ..

REGO N .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. uI .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
N IP .. .. .. .,... .. .. .. .. ..... ..... .. ..... - .. .. .. .. .. .. .. .. .....
Typ .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. ..... .. .. ..

Lp. Nazwisko Imi~ Adres PESEL Data Data Data
urodzenia przyj~cia rezygnacji

data, pieczqtka i podpis
osoby prowadzqcej jednostk~



Zal<jcznik nr 3
do uchwaly nr XI/75/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 Iistopada 2015

Nazwa jednostki : Organ prowadzqcy

.. ... .. .. .. ., ... ... ..,.. ,. .. ..,. ., ..,.. .. ... ,. .. .. ......,....... .. ..... ,.. .. ............ ... .. .. ..... .. .. ... .. .. ... ,. .. .., .. .. ,.. ..... .. ...,.... .. ..
I (nazwa lub imi~ i nazwisko)

U ..,... ....,. .. .. ....,... .. .. .. ., .. ..
... - ............ .. .,... .. .. ., .. .. .. .,

REGO N ., .. ., ,. ..... ., .. .. u I .. .,. ... ., ,. .. .. .. ., .. ., .,

N IP .. ... .. .. ........ .. .. .. - .. ... .. ,. .. ... .. .. .. ,. ....
Typ ,.... ... .. ....,.., .. .. .. ,.. .. .. ..

Kwota dotacji otrzymanej w okresie
Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki

Kwota dotacji niewykorzystanej
rozliczeniowym

bieiqce jednostki w okresie
w okresie rozliczeniowym

rozliczeniowym

Kwota dotacji otrzymanej - narastajqco
Kwota dotacji przeznaczonej na wydatki Kwota dotacji niewykorzystanej -

bieiqce jednostki - narastajqco narastajqco

Rodzaj wydatku
Nr Forma Data

Data zaptatyLp. Kwota
dokumentu ptatnosci dokumentu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
, Razem

data, piecz'ltka i podpis
osoby prowadz'lcej jednostk~


