
UCHWAŁA NR XXII/248/17
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 
poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 80 ust. 4 art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. 2016 poz. 1943) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Sochaczew 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na 
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
dla szkół danego typu i rodzaju, o której mowa w art.78b ustawy o systemie oświaty, nie niższej jednak niż 
kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

2. Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy 
Miasto Sochaczew dotację w wysokości równej  podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych w 
których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art.78b ustawy o systemie oświaty, z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto 
Sochaczew.

3. Publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu 
Gminy Miasto Sochaczew dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której 
mowa w art.78b ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

4. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której 
mowa w art.78b ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.
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5. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 
71b ust 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji o których mowa w ust. 1 - 4 dotację 
z budżetu Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

6. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja, które 
prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu 
Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

§ 3. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miasto Sochaczew w 
wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej 50% 
podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, o której mowa w art.78b ustawy o systemie 
oświaty.

3. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające warunki określone w art. 90 
ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dotację w 
wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli – o której mowa w art.78b ustawy o systemie 
oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

4. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, które nie spełniają warunków 
określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której 
mowa w art.78b ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c 
ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dotację 
w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.78b ustawy o 
systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 
ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Gminy Miasto Sochaczew.

6. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które nie spełniają warunków określonych w art. 
90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miasto 
Sochaczew w wysokości równej 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.78b 
ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej 
na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

7. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
podstawowymi specjalnymi, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie 
oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Miasto Sochaczew 
dotację w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, o której mowa w 
art.78b ustawy o systemie oświaty, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1654



8. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami 
podstawowymi specjalnymi, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, 
otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Miasto Sochaczew dotację w 
wysokości równej  podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, o której mowa w art.78b ustawy o 
systemie oświaty, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 
wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

9. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja, 
które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z 
budżetu Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie 
z art. 71b ust 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na 
każde dziecko objęte wczesanym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji o której mowa w ust. 1, 3 – 8, 
dotację z budżetu Gminy Miasto Sochaczew w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Sochaczew.

Tryb udzielania dotacji

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek Organu prowadzącego publiczną lub niepubliczną szkołę, 
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, złożony w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1, Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole, 
inną formę wychowania przedszkolnego składa w formie papierowej, który jednocześnie rejestruje za pomocą 
systemu elektronicznego wskazanego przez organ udzielający dotacji. Wzór wniosku określa Załącznik Nr 1 do 
uchwały.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 
dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy publicznej lub niepublicznej szkoły, przedszkola, 
innej formy wychowania przedszkolnego w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca, a w grudniu do dnia 5 grudnia, Organ prowadzący publiczną lub 
niepubliczną szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje w formie papierowej 
informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do publicznej lub niepublicznej szkoły, przedszkola, 
innej formy wychowania przedszkolnego, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania wg 
stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, którą jednocześnie rejestruje za pomocą systemu 
elektronicznego o którym mowa w § 4 ust. 2. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, podaje informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu - w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 
Informację jednocześnie rejestruje za pomocą systemu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2. Wzór 
informacji określa załącznik Nr 3 do uchwały.

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego zobowiązany jest do złożenia rocznego 
rozliczenia z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.
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2. Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji w formie papierowej, które jednocześnie 
rejestruje w systemie elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2. Wzór rocznego rozliczenia dotacji określa 
Załącznik Nr 4 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Miasto Sochaczew publicznych lub 
niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego przez ten sam organ 
prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 
oraz korekt tych rozliczeń.

5. Na dokumentach finansowych potwierdzających  wydatki, które zostały sfinansowane ze środków 
dotacji z budżetu Gminy Miasto Sochaczew, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków 
dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasto Sochaczew, w ……. roku, w kwocie…….. zł.” oraz pieczęć, data i 
podpis Organu prowadzącego publiczną lub niepubliczną szkołę,  przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego.

§ 7. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają w terminie do 
15 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakończenia działalności pisemne rozliczenie z wykorzystania 
otrzymanej dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

§ 8. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego oraz dotacje wykorzystane niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy 
Miasto Sochaczew, na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016r. poz. 1870).

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 9. 1. Gmina Miasto Sochaczew przeprowadza okresowe kontrole prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasto Sochaczew.

2. Kontrola o której mowa w ust. 1 przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego 
przez Burmistrza Miasta Sochaczew, w którym wskazuje się: imię i nazwisko kontrolującego, zakres kontroli, 
okres objęty kontrolą, nazwę i adres kontrolowanego oraz termin przeprowadzenia kontroli.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji dla publicznej lub niepublicznej szkoły, 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, informacji o faktycznej liczbie uczniów 
uczęszczających do publicznej lub niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego oraz rozliczeniu przekazanej dotacji, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 
ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej.

4. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanej placówki w dniach i godzinach jej pracy.

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa 
ust. 3, występowania o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
który podpisują osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli i osoba reprezentująca podmiot 
kontrolowany.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr  XI/106/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew 
oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz Uchwała 
XII/119/15 Nr Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/106/2015 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sylwester Kaczmarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/248/17

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Sochaczew, dn. …………………

Burmistrz Miasta Sochaczew
Wniosek o przyznanie dotacji w ………… roku

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy 
wychowania przedszkolnego

Organ prowadzący:

Data i numer wpisu do ewidencji

Data  …………………………..

Numer  …………………………..

Data i numer nadania uprawnień

Data  ………………………….

Numer  ………………………….

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

Nazwa szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Liczba uczniów
w tym:
Uczniów niepełnosprawnych z 
podziałem na rodzaje 
niepełnosprawności
Dzieci objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju
Liczba uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych
Liczba uczniów w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych

Rachunki bankowe szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, na które zostanie przekazana 
dotacja

Rodzaj dotowanej działalności:  ……………………………………………………………

Numer rachunku:  ……………………………………………………………

Nazwa rachunku:  ……………………………………………………………

Nazwa banku:  ……………………………………………………………

Termin składania wniosku: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Miejsce składania:  Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

…………………………..  …………………..…………………

podpis  pieczątka i podpis  osoby prowadzącej jednostkę
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/248/17

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Sochaczew, dn. …………….…

Burmistrz Miasta Sochaczew

Informacja o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu  
………………..…… roku ………….

Nazwa szkoły/przedszkola/innej formy 
wychowania przedszkolnego

Organ prowadzący:

Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu 
poprzednim ………………………..

Sprawozdanie sporządził(a):

……………………………  ……………………………….…………………

Podpis  Pieczątka i podpis osoby prowadzącej jednostkę
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/248/17

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Sochaczew, dn. …………………

Burmistrz Miasta Sochaczew

Rozliczenie wykorzystania dotacji - rok …………

Nazwa szkoły/przedszkola/innej formy 
wychowania przedszkolnego

Organ prowadzący:

Informacja o kwocie dotacji otrzymanej przez jednostkę w okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji otrzymanej w 
okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji przeznaczonej na 
wydatki bieżące jednostki w 

okresie rozliczeniowym

Kwota dotacji niewykorzystanej 
w okresie rozliczeniowym

Zestawienie wydatków poniesionych na potrzeby jednostki:

Lp. Rodzaj wydatku
Kwota poniesionych
i udokumentowanych

wydatków
1 Wynagrodzenia pracowników
2 Pochodne od wynagrodzeń pracowników
3 Wydatki ponoszone na wynajem pomieszczeń
4 Wydatki eksploatacyjne w tym: zakup energii
5 Konserwacja i drobne naprawy oraz remonty
8 Zakup książek oraz środków dydaktycznych służących 

procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
9 Pozostałe wydatki, nie stanowiące wydatków 

inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu 
kształcenia, wychowania i opieki

Rozliczenie sporządził(a):

…………………………..  ……………..…………….…………..

Podpis  Pieczątka i podpis osoby prowadzącej 
jednostkę
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