
Uchwata Nr LlI/1229/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 12 grudnia 2017 r. 


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziat6w przedszkolnych w szkotach podstawowych, szk6t i plac6wek oswiatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzesz6w przez podmioty niezaliczane do sektora finans6w 
publicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystania, w tym 

zakresu danych, kt6re powinny bye zawarte we wniosku 0 udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, terminu przekazania informacji 0 liczbie dzieci obj~tych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~e rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu 
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, a takze ustalenia wysokosci dotacji dla niepublicznych 

szkolnych schronisk mtodziezowych 

Na 	 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art . 32 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
27 pazdziernika 2017 r. 0 finansowaniu zadan oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

Rozdziat I 


Wysokose dotacji dla niepublicznych szkolnych schronisk mtodziezowych 


§ 1 
Niepubliczne szkolne schroniska mtodziezowe otrzymujq na kazdego wychowanka dotacj~ w wysokosci 
r6wnej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w cz~sci oswiatowej subwencji og61nej dla 

Gminy Miasto Rzesz6w. 

Rozdziat II 

Zakres danych, kt6re powinny bye zawarte we wniosku 0 udzielenie dotacji 


§2 

Dotowany sporzqdza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydziat Edukacji Urz~du Miasta 
Rzeszowa i sktada nie p6Zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku bazowego wniosek 0 udzielenie dotacji wraz 

z planowanq liczbq dzieci obj~tych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub 
uczestnik6w zaj~e rewalidacyjno-wychowawczych wedtug wzoru zamieszczonego w systemie 

elektronicznym wskazanym przez Wydziat Edukacji Urz~du Miasta Rzeszowa . 

Rozdziat III 

Tryb udzielania dotacji oraz termin przekazania informacji 0 liczbie dzieci obj~tych wczesnym 


wspomagania rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~e rewalidacyjno

wychowawczych 


§3 

1. 	 Dotowany sporzqdza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydziat Edukacji Urz~du Miasta 
Rzeszowa i sktada - nie p6Zniej niz do 5. dnia kazdego miesiqca - sprawozdanie z liczby dzieci 

obj~tych wczesnym wspomagania · rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~e 



rewalidacyjno-wychowawczych wedlug stanu na pierwszy roboczy dzien miesiqca, na kt6ry 
udzielana jest dotacja, z uwzgl~dnieniem liczby niepelnosprawnych (z podaniem rodzaju 
niepelnosprawnosci) oraz obj~tych wczesnym wspomaganiem, a takze uczestnik6w zaj ~c 

rewalidacyjno-wychowawczych . 
2. 	W przypadku szk61 niepublicznych, w kt6rych nie jest realizowany obowiqzek szkolny lub obowiqzek 

nauki, dotowany przekazuje - nie p6in iej niz do 5. dnia kazdego miesiqca - opr6cz sprawozdania, 

o kt6rym mowa w ust. I, r6wniez sprawozdanie korygujqce dotyczqce faktycznego uczestnictwa 
uczniow w obowiqzkowych zaj~ciach edukacyjnych, wedlug stanu za miesiqc poprzedzajqcy 

miesiqc, na kt6ry udzielana jest dotacja. 
3. 	Liczba dzieci obj~tych wczesnym wspomagania rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w 

zaj~c rewalidacyjno-wychowawczych wykazana w sprawozdaniu, 0 kt6rym mowa w ust. 1 
(w przypadku szk61 niepublicznych, w kt6rych nie jest realizowany obowiqzek szkolny lub 
obowiqzek nauki pomniejszona 0 wynikajqcq ze sprawozdania korygujqcego, 0 kt6rym mowa w ust. 
2 liczb~ uczni6w nieuczestniczqcych w co najmniej 50 % obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych), 
stanowi podstaw~ ustalenia wysokosci dotacji przypadajqcej na dany miesiqc. 

4. 	W przypadku uwzgl~dnienia w sprawozdaniu, 0 kt6rym mowa w ust. I, dzieci obj~tych wczesnym 
wspomagania rozwoju, uczni6w niepelnosprawnych, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~c 

rewalidacyjno-wychowawczych, organ dotujqcy moze zazqdac dolqczenia do tego sprawozdania 
kopii wtasciwych orzeczen lub opinii. 

5. 	 Dane uj~te w sprawozdaniach z liczby dzieci obj~tych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczni6w, 
wychowank6w lub uczestnik6w zaj~c rewalidacyjno-wychowawczych, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, 
obejmujq imi~, nazwisko, nr PESEL oraz adres. 

6. 	 W miesiqcach wakacyjnych (Iipiec i sierpien) podstaw~ ustalenia wysokosci dotacji stanowi 

przekazane przez dotowanego sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w ust. I, obejmujqce odpowiednio: 
1) w szkolach - stan, 0 kt6rym mowa w ust. I, w czerwcu z wylqczeniem uczni6w skreslonych 

z listy uczni6w, a w przypadku szk6t niepublicznych, w kt6rych nie jest realizowany obowiqzek 
szkolny lub obowiqzek nauki, uwzgl~dniajqcy r6wniez liczb~ uczni6w nieuczestniczqcych 
w czerwcu w co najmniej 50 % obowiqzkowych zaj~c edukacyjnych, zgodnie z ust. 3, 

2) 	 w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, oddziatach przedszkolnych 

w szkolach podstawowych - stan, 0 kt6rym mowa w ust. I, a w przypadku przerwy wakacyjnej 
- stan ze sprawozdania dotyczqcego miesiqca poprzedzajqcego przerw~ wakacyjnq, 

3) 	 w plac6wkach oswiatowych - stan, 0 kt6rym mowa w ust . 1. 
7. 	W przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddzial6w przedszkolnych 

w szkotach podstawowych dotowany sklada wraz ze sprawozdaniem z liczby uczni6w imiennq list~ 

uczni6w sporzqdzonq w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydziat Edukacji Urz~du M iasta 
Rzeszowa . 

8. W przypadku gdy do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziat6w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych ucz~szczajq uczniowie b~dqcy mieszkancami innych 
gmin, organ dotujqcy ma prawo zqdania od dotowanego przedtozenia pisemnego oswiadczenia 
rodzic6w lub opiekun6w prawnych potwierdzajqcych miejsce zamieszkania uczni6w. 

9. 	 Korekt~ sprawozdania, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i w ust. 2, zwi~kszajqcq liczb~ dzieci obj~tych 
wczesnym wspomagania rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~c rewalidacyjno
wychowawczych uj~tych w sprawozdaniu zlozonym za dany miesiqc, mozna zlozyc do ostatniego 
dnia miesiqca, kt6rego korekta dotyczy, z wyszczeg61nieniem danych obejmujqcych zakres zawarty 
w ust. 5. Wyr6wnanie kwoty dotacji dotyczqce wi~kszej liczby dzieci obj~tych wczesnym 
wspomagania rozwoju, ucznlOW, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~c rewalidacyjno 
wychowawczych organ dotujqcy przekazuje do ostatniego dnia miesiqca nast~pnego po miesiqcu, 
kt6rego korekta dotyczy. Korekta sprawozdania powinna zawierac pisemne uzasadnienie. 

10. Korekt~ sprawozdania, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i w ust. 2, zmniejszajqcq liczb~ dzieci obj~tych 
wczesnym wspomagania rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~c rewalidacyjno
wychowawczych uj~tych w sprawozdaniu zlozonym za dany miesiqc, nalezy zlozyc wraz 
z wyszczeg61nieniem danych obejmujqcych zakres zawarty w ust. 5 niezwtocznie po stwierdzeniu 



faktu bl~dnego podania liczby dzieci obj~tych wczesnym wspomagania rozwoju, UCznIOW, 
wychowank6w lub uczestnik6w zaj~e rewalidacyjno-wychowawczych b~dqcej podstawq do 
naliczenia dotacji. Kwota stanowiqca iloczyn liczby dzieci obj~tych wczesnym wspomagania 
rozwoju, uczni6w, wychowank6w lub uczestnik6w zaj~e rewalidacyjno-wychowawczych obj~tych 
korektq oraz miesi~cznej stawki dotacji, b~dqca dotacjq pobranq w nadmiernej wysokosci, podlega 
zwrotowi do budzetu Gminy Miasta Rzesz6w wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla 
zaleglosci podatkowych w trybie ustawy 0 finansach publicznych . 

RozdziallV 

Tryb rozliczania dotacji oraz zakres danych, kt6re powinny bye zawarte w rozliczeniu wykorzystania 


dotacji 


§4 

1. 	 Dotacje mogq bye przeznaczone wylqcznie na cele wskazane wart. 35 ustawy 0 finansowaniu 
zadan oswiatowych. 

2. 	 Dotowany sporzqdza w systemie elektronicznym wskazanym przez Wydzial Edukacji Urz~du Miasta 
Rzeszowa i sklada - nie p6Zniej niz do 20 stycznia roku nast~pujqcego po roku udzielenia dotacji 
roczne rozliczenie wykorzystania dotacji uj~te w zbiorczym zestawieniu obejmujqcym informacj~ 
o wysokosci otrzymanej dotacji z wyszczeg61nieniem kwot na poszczeg61ne rodzaje wydatk6w 
wedlug wzoru zamieszczonego w systemie elektronicznych wskazanym przez Wydzial Edukacji 
Urz~du Miasta Rzeszowa. 

3. 	 W przypadku gdy szkola, przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, oddzial 
przedszkolny w szkole podstawowej lub plac6wka oswiatowa konczy swojq dzialalnose, dotowany 
sklada rozliczenie w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej cz~sci dotacji, nie p6zniej niz w dniu 
wykreslenia z ewidencji . Dotacje udzielone w cz~sci niewykorzystanej podlegajq zwrotowi do 
budzetu Gminy Miasto Rzesz6w w trybie ustawy 0 finansach publicznych. 

4. 	 Dotowany, kt6ry przekazuje prowadzenie szkoly, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego lub plac6wki oswiatowej innej osobie prawnej lub osobie fizycznej w trakcie roku 
kalendarzowego, zobowiqzany jest zlozye z dniem przekazania rozliczenie wykorzystania dotacji za 
okres prowadzenia szkoly, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub plac6wki 

oswiatowej w danym roku kalendarzowym . 

Rozdzial V 

Tryb przeprowadzania kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystania dotacji 


§5 

1. Osoby upowaznione przez Prezydenta Miasta Rzeszowa mogq kontrolowae prawidlowose pobrania 
i wykorzystania przyznanych dotacji oraz zgodnose ze stanem faktycznym liczby uczni6w 

wykazywanych w sprawozdaniach, 0 kt6rych mowa w § 4 ust. 1 i 2. 
2. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby wymienione w ust. 1 moze dotyczye dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania, a takze innej - stanowiqcej podstaw~ 

sporzqdzenia sprawozdan, 0 kt6rych mowa w § 4 ust . 1 i 2. 

§ 6 

1. 	 Dokumentem upowazniajqcym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowaznienie do kontroli 

zawierajqce: numer upowaznienia, imi~ i nazwisko kontrolujqcego, nazw~ i adres kontrolowanego, 
przedmiot kontroli, termin, do kt6rego winna bye przeprowadzona kontrola . 

2. 	 Upowaznienie do kontroli wydaje Prezydent Miasta Rzeszowa. 
3. 	W przypadku upowaznienia kilku os6b, stanowiqcych zesp61 kontrolny, Prezydent Miasta Rzeszowa 

wyznacza sposr6d jego czlonk6w koordynatora zespolu, kt6ry organizuje prac~ zespolu . 
4. 	 Upowaznienie, po zakonczeniu kontroli, dolqcza si~ do akt kontroli . 



s. 	 Na zqdanie kontrolowanego kontrolujqcy dokonuje adnotacji w prowadzonej przez niego ksiqzce 

kontroli. 

§7 

1. 	 Kontrolujqcy przyst~puje do wykonywania czynnosci kontrolnych po okazaniu upowaznienia, 

o jakim mowa w§ 6. 
2. 	 Kontrol~ przeprowadza si~ w siedzibie kontrolowanego, a takze poza siedzibq, gdy wymaga tego 

badanie zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym. 

§8 

1. 	 Kontrolowany ma obowiqzek: 
1) zapewnie swobodny dost~p do obiekt6w i pomieszczen kontrolowanego, 

2) przedtozye do kontroli wszelkie dokumenty i materiaty, takze w formie elektronicznej, niezb~dne 
do przeprowadzenia kontroli z zachowaniem przepis6w 0 tajemnicy ustawowo chronionej. 

2. 	W przypadku gdy kontrolowany nie jest w stanie zapewnie kontrolujqcemu niezb~dnych warunk6w 
do pracy, jest obowiqzany - na jego zqdanie - wydac': za potwierdzeniem odbioru stosowne 
ewidencje i dokumenty na czas trwania czynnosci kontrolnych . W takiej sytuacji czynnosci kontrolne 

Sq wykonywane w siedzibie Urz~du Miasta Rzeszowa . 
3. 	 W sprawach obj~tych przedmiotem kontroli kontrolowany ma obowiqzek udzielae w wyznaczonym 

terminie wyjasnien lub dostarczye zqdany dokument kontrolujqcemu . 

§9 

1. Kontrolujqcy w toku kontroli moze w szczeg6lnosci : 
1) badae dokumenty i ewidencje obj~te przedmiotem kontroli, 
2) zbierae inne niezb~dne materiaty w zakresie obj~tym przedmiotem kontroli, 
3) zqdae od pracownik6w kontrolowanego wyjasnien, oswiadczen, jezeli po wyczerpaniu srodk6w 

dowodowych lub z powodu ich braku pozostaty niewyjasnione okolicznosci majqce znaczenie 
dla ustalen kontroli. 

2. Na zqdanie kontrolujqcego mogq bye sporzqdzane przez kontrolowanego odpisy i wyciqgi 
z dokument6w oraz zestawienia i obliczenia oparte na dokumentach. Zgodnose takiego odpisu lub 
wyciqgu z oryginatem potwierdza kontrolowany. 

§ 10 
1. 	 Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujqcy przedstawia w protokole kontroli. 
2. 	 Protok6t kontroli zawiera w szczeg6lnosci: 

1) petnq nazw~ i adres kontrolowanego, nazw~ i adres jego organu prowadzqcego oraz imi~ 
i nazwisko osoby lub os6b upowaznionych do reprezentowania kontrolowanego, 

2) dat~ rozpocz~cia i zakonczenia kontroli, 
3) okreslenie przedmiotu kontroli i okresu obj~tego kontrolq, 
4) imiona i nazwiska kontrolujqcych wraz z podaniem upowaznienia do kontroli, 

S) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidtowosci, 
6) opis zatqcznik6w do protokotu, 

7) wzmiank~ 0 poinformowaniu kontrolowanego 0 prawie zgtaszania umotywowanych 
zastrzezen i ztozenia wyjasnien do protokotu, 

8) podpisy kontrolujqcych oraz os6b upowaznionych do reprezentowania podmiotu 
kontrolowanego, a takze dat~ i miejsce podpisania protokotu, 

9) parafy kontrolujqcych oraz os6b upowaznionych do reprezentowania podmiotu 
kontrolowanego, na kazdej stronie protokotu. 

3. 	 W razie stwierdzenia nieprawidtowosci i uchybien kontrolujqcy ustala ich mozliwe przyczyny, 
skutki - w tym finansowe, 0 ile wyst~pujq - oraz osoby za nie odpowiedzialne. 

4. 	 Protok6t podpisuje kontrolowany niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty 
jego otrzymania, z uwzgl~dnieniem sytuacji, 0 kt6rych mowa w ust. S -7. 



5. 	 Kontrolowanemu przystuguje - przed podpisaniem protokotu kontroli - prawo zgtoszenia 
pisemnych zastrzeien co do ustalen faktycznych zawartych w protokole kontroli. Zastrzeienia 
naleiy zgtosic kontrolujqcym niezwtocznie, nie p6zniej jednak nii w terminie 3 dni od otrzymania 
protokotu. 

6. 	 W razie zgtoszenia zastrzeien, 0 kt6rych mowa w ust. 5, kontrolujqcy zobowiqzany jest dokonac 
ich analizy i - w miar~ potrzeby - podjqc dodatkowe czynnosci kontrolne, a w przypadku 

potwierdzenia zasadnosci zastrzeien - zmienic lub uzupetnic odpowiedniq cz~sc protokotu 
kontroli. 

7. 	 W razie nieuwzglE:dnienia zastrzeien w catosci lub cZE:sci kontrolujqcy przekazuje na pismie swoje 
stanowisko zgtaszajqcemu zastrzeienia. 

8. 	 Kontrolowany moie odm6wic podpisania protokotu. 0 odmowie podpisania protokotu kontroli 
i ewentualnych przyczynach odmowy kontrolujqcy czyni wzmiankE: w protokole. 

9. 	 Odmowa podpisania protokotu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji 
wniosk6w wynikajqcych z ustalen kontroli. 

§11 

Wykonanie uchwaty powierza siE: Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 12 
Traci moc uchwata Nr XXIII/500/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szk6t i plac6wek oswiatowych prowadzonych na terenie 

Gminy Miasto Rzesz6w przez podmioty niezaliczane do sektora finans6w publicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystania. 

§13 
Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku UrzE:dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego z mocq obowiqzujqcq od 1 stycznia 2018 r. 

Przewod niczqcy 
Rady Mi ta Rzeszowa 

a.--...lI....~. ")ec 
Andrzej Dec 



Uzasadnienie do uchwaty 

W zwiqzku z weJsclem w zycie od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. 

o finansowaniu zadan oswiatowych utraci moc zawarta w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie 
oswiaty dotychczasowa delegacja do ustalenia przez Rad~ Miasta Rzeszowa zasad dotowania 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk6t i plac6wek oswiatowych prowadzonych 
na te ren ie Gminy Miasto Rzesz6w przez podmioty niezaliczane do sektora finans6w publicznych . 

Z uwagi na powyzsze zachodzi koniecznosc podj~cia nowej uchwaty, uwzgl~dniajqcej ponadto aktualny 
stan regulacji ustawowych. 


