


UCHWAŁA  Nr  166

RADY  MIASTA  KONINA

z  dnia  24  p a ź d z i e r n i k a 2007 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Konina przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.



	Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 143, poz..1591 ze zm.), art.12 pkt.11 oraz art. 92 ust.1 pkt.1, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1582 ze zm.), w związku z art. 80 ust.4, art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) – Rada Miasta Konina u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki wymienione w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty prowadzone przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu lub osobę fizyczną otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu miasta w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach, szkołach tego samego typu i rodzaju oraz placówkach prowadzonych prze Miasto Konin, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządy terytorialnego.


§ 2.

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych wymienionych w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty zwanej dalej ustawą ustala się w wysokości przewidzianej w ustawie z tym, że:
	Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Konin.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w pkt. 1 otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym ze na ucznia niepełnosprawnego wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
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	Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Konin. W przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Konin.



§ 3.

Dotację udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, szkołę, placówkę, przedstawiony organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wraz z określeniem:
	nazwy i adresu podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole, placówkę
daty i numeru zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki z art. 58 ust. 3 ustawy 
daty i numeru zaświadczenia o wpisie niepublicznej szkoły lub placówki do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina z art. 82 ustawy oraz numeru i daty decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej
planowej liczby uczniów
nazwy i numeru konta bankowego, na które ma być przekazywana dotacja.
	Do wniosku, o którym mowa w art. 1 dołącza się zobowiązanie wnioskodawcy do informowania organu dotującego o zmianach:
	w nazwie i numerze konta bankowego, na które ma być przekazywana dotacja
nazwy adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
adresu szkoły lub placówki.


§ 4.

Podmiot prowadzący przedszkole, szkołę, placówkę przekazuje rozliczenie dotacji w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielonej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.
Brak rozliczenia dotacji stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji.
Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny dokonuje się w oparciu o dane z informacji z pkt. 1 w terminie do 31 stycznia roku następnego.
W ramach rozliczenia z pkt. 4 w terminie do 28 lutego, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.
Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
W przypadku likwidacji szkoły lub placówki i występującej nadpłaty podmiot prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca
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§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 6.

Traci moc uchwała Nr 793 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

         
                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                         Rady Miasta Konina 

                                                                                             Wiesław Steinke





























                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr 166 
                                                                                        Rady  Miasta Konina
                                                                                        z dnia 24.10.2007r.



Informacja o liczbie dzieci (uczniów) wraz z oświadczeniem 
o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji 
z budżetu Gminy ………....


Nazwa i adres szkoły, zespołu szkół, przedszkola
Typ i rodzaj szkoły………………………………………

Liczba dzieci (uczniów) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie formularza
Liczba dzieci (uczniów)  miesiącu, w którym składany jest formularz
Liczba dzieci (uczniów)  miesiącu następnym
miesiąc, rok
…………
miesiąc, rok
…………
miesiąc, rok
…………
liczba dzieci
…………
liczba dzieci
…………
liczba dzieci
.………





Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły (*przedszkola) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ……………… wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwisko i imię							Nazwisko i imię
sporządzającego zestawienie					kierownika placówki
nr telefonu
……………………
Pieczątka i podpis							Pieczątka i podpis
Data……………






