
Uchwała Nr  XX/329/2008 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 5 marca 2008 r. 
 
W sprawie okre ślenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud Ŝetu miasta dla 
przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowad zonych przez osoby 
prawne i fizyczne na terenie Piotrkowa Trybunalskie go. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , zmiany : Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,Dz. U. 
z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ) oraz 
art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759,  
Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 ) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 zmiany: 
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. 
 z 2005r. Nr 17, poz. 141,Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, 
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104,Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532,Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273,Nr 80, poz. 542,Nr 115, poz. 
791,Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 Nr 181, poz. 1292), oraz art. 145, 146 ust. 1 
i art. 190  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. 
Nr 249 poz. 2104, zmiany: Nr 69 poz. 962, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104 poz. 708. Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 
Nr 249, poz. 1832 Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, 
Nr 140, poz. 984)  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala: 
 
§ 1 
 Dotowaniem z budŜetu Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego objęto 
 niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 90 ust. 2a – 3a 
 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
 
§ 2  
1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany 
 jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na kaŜdego ucznia 
 dotacje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 
 typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
 otrzymywanej przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski. 
2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest 
 realizowany obowiązek nauki otrzymują dotacje na kaŜdego ucznia  
 w wysokości 50% planowanych wydatków bieŜących zapisanych  
 w uchwale budŜetowej, ponoszonych w szkołach tego samego typu  
 i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia według stanu na początek roku 
 budŜetowego. W przypadku braku na terenie  Gminy Miasta Piotrkowa 
 Trybunalskiego szkoły publicznej danego typu lub rodzaju podstawą do 
 ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieŜące ponoszone przez najbliŜszą 



 gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub 
 rodzaju. 
3.  Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na kaŜde dziecko w wysokości 
 75% wydatków bieŜących zapisanych w uchwale budŜetowej w przedszkolach 
 publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko wg stanu na początek roku 
 budŜetowego pomniejszonych o planowane dochody z tytułu opłat  
 za korzystanie z przedszkoli publicznych. 
4.  Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne „Szansa” otrzymuje dotacje na 
 realizację zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz „Wczesną, 
 wielospecjalistyczną, kompleksową, skoordynowaną i ciągłą pomoc dziecku 
 zagroŜonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego 
 rodzinie” w wysokości określonej w subwencji oświatowej. 
  
§ 3 
1. Dotacje o których mowa w § 2  udziela się na okres jednego roku 
 kalendarzowego na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę 
 lub placówkę,  złoŜony do organu dotującego do dnia 30 września roku 
 poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej 
 liczby uczniów lub wychowanków, sporządzony wg wzoru stanowiącego 
 załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.  
2. Łączna kwota dotacji wypłacanych w danym roku, dla poszczególnych 
 szkół/placówek wymienionych w § 2 nie moŜe być wyŜsza od kwoty 
 przewidzianej na ten cel w oparciu o planowaną liczbę uczniów/wychowanków 
 określoną we wniosku o przyznanie dotacji.  
 
 
 
§ 4. 
  Organ prowadzący szkoły i placówki niepubliczne zobowiązany jest do: 
1. Składania w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
 w terminie do dnia 10 kaŜdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów  
 i wychowanków aktualnej na pierwszy dzień kaŜdego miesiąca wg wzoru 
 stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
2.  Prowadzenia dokumentacji zawierającej bieŜące informacje o liczbie 
 uczniów/wychowanków. 
3.  Sporządzania sprawozdania półrocznego i rocznego w terminie do 10 lipca  
 i 10 stycznia następnego roku według wzoru stanowiącego załącznik  nr 4  
 do niniejszej uchwały. 
 
§ 5  
 Dotacje przekazywane są w terminie do dnia 25 kaŜdego miesiąca  
 w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów/wychowanków 
 wykazanej przez organ prowadzący w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1.  
 
§ 6  
1.  Wysokość dotacji na ucznia/wychowanka określana jest corocznie  
 w zarządzeniu Prezydenta Miasta zgodnie z zasadami wyszczególnionymi  
 w § 2 niniejszej uchwały po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej  
 na dany rok.  



2.  Do miesiąca kwietnia danego roku obowiązuje stawka dotacji  
 na ucznia/wychowanka ustalona w roku poprzednim. 
3.  Wyrównanie dotacji nastąpi w miesiącu maju kaŜdego roku.  
 
§ 7  
 Środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej 
 przez Gminę Miasto Piotrków Trybunalski zgodnie z wnioskiem pozytywnie 
 zaopiniowanym przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej 
 Rządu i Samorządu Terytorialnego, przeznacza się na podwyŜszenie 
 wysokości dotacji, o których mowa w § 2 dla szkół lub placówek, których 
 dotyczy wniosek.  
  
 
§ 8 
  Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem 
 faktycznym danych zawartych w informacji i dokumentacji, o których mowa  
 w § 4 pkt 1 i 2 
 
§ 9 
 Dotacje, o których mowa w § 2, winny być wykorzystane na wydatki związane  
 z działalnością dydaktyczną szkoły, przedszkola, placówki. 
 
§ 10  
 Dotacje wstrzymuje się w przypadku : 

1. niezłoŜenia  informacji, o której mowa w § 4 pkt 1 do czasu jej złoŜenia, 
2. niezłoŜenia sprawozdania, o którym mowa w § 4  pkt 3 do czasu złoŜenia 
sprawozdania, 
3. odmowy udostępnienia dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2, 
4. stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w § 4 pkt 2,  
    ze stanem faktycznym – do czasu wyjaśnienia niezgodności.  

  
§ 11 
1. Dotacje udzielone z budŜetu Gminy Miasta Piotrków Trybunalski w części lub 
 całości pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi 
 do budŜetu wraz z naleŜnymi odsetkami.  
3.  Przy zwrocie dotacji mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy  
 o finansach publicznych 
 
§ 12  
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
 Trybunalskiego. 
 
§ 13 
 Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała  
 Nr XLIV/772/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 
 stycznia 2002r. 
 
§ 14 



 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
 Łódzkiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty opublikowania z mocą 
 obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. 
     


