
UCHWAŁA Nr 460 
 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 października 2012 roku 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół 
i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – 
Rada Miasta Konina  u c h w a l a, co następuje: 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz 
zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 
§ 2. 

 
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliŜszego określenia o: 

1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); 

2) przedszkolach - naleŜy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Konin przez 
inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne przedszkola, w tym z oddziałami 
integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych; 

3) innych formach wychowania przedszkolnego – naleŜy przez to rozumieć prowadzone 
na terenie Miasta Konin przez inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne inne 
formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

4) szkołach – naleŜy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Konin przez inne 
niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe, w tym integracyjne, 
z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 
gimnazja, w tym integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, 
sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, 
szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym integracyjne 
z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa 
sportowego oraz placówki, o których mowa w pkt 2-3; 

5) placówkach - naleŜy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Konin przez 
inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne placówki zapewniające opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania; 

6) szkołach specjalnych – naleŜy przez to rozumieć prowadzone na terenie Miasta Konin 
przez inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne, szkoły podstawowe specjalne, 
gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne o uprawnieniach szkół 
publicznych, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy o uprawnieniach 
szkół publicznych; 
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7) placówkach specjalnych – naleŜy przez to rozumieć prowadzone 

na terenie Miasta Konin przez inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne 
młodzieŜowe ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci 
i młodzieŜy wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy 
i wychowania, ośrodki umoŜliwiające dzieciom i młodzieŜy, o których mowa w art. 
16 ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1, a takŜe dzieciom i młodzieŜy upośledzonym 
umysłowo ze sprzęŜonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio 
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

8) placówkach specjalistycznych – naleŜy przez to rozumieć prowadzone na terenie 
Miasta Konin przez inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne placówki 
wychowania pozaszkolnego, skierowane do dzieci i młodzieŜy posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71 b ust. 3 
ustawy, o której mowa w pkt 1 i realizujące na ich rzecz zajęcia w wymiarze co 
najmniej 15 godzin w tygodniu; 

9) poradniach psychologiczno-pedagogicznych - naleŜy przez to rozumieć prowadzone 
na terenie Miasta Konin przez inne niŜ Miasto Konin osoby prawne i fizyczne 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, 
o której mowa w pkt 1, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

10) uczniach – naleŜy przez to rozumieć takŜe słuchaczy i wychowanków; 
11) uczniach niepełnosprawnych – naleŜy przez to rozumieć uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 
ustawy, o której mowa w pkt 1; 

12) Wydział Oświaty – naleŜy przez to rozumieć Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego 
Koninie; 

13) organie prowadzącym - naleŜy przez to rozumieć inne niŜ Miasto Konin osoby prawne 
i fizyczne prowadzące na terenie Miasta Konina przedszkola, inne formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki, placówki specjalne, placówki 
specjalistyczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa             
w pkt 2 – 9. 
 

Rozdział II 
Podstawa obliczania dotacji 

 
§ 3. 

 
1. Podstawą obliczania miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia są wydatki bieŜące 

przewidziane w uchwale budŜetowej Rady Miasta Konina oraz informacja o sposobie 
wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Konin, otrzymana przez 
Miasto Konin od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na kaŜdego ucznia w wysokości równej 
75% ustalonych w budŜecie wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Konin w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, 
Ŝe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Konin. 

3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego 
przysługuje na kaŜdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja 
w wysokości równej 40 % wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Konin w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, 
Ŝe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Konin.  
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4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na kaŜdego wychowanka 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Konin. 

5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionym w ust. 4, 
przysługuje dotacja na kaŜdego wychowanka w wysokości równej 50% wydatków 
bieŜących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Miasto Konin w przeliczeniu na jednego ucznia. 

6. W przypadku braku na terenie Miasta Konin szkoły publicznej danego typu i rodzaju 
podstawą do obliczenia wysokości dotacji, o której mowa w ust.2-5, są wydatki bieŜące 
ponoszone przez najbliŜszą gminę lub powiat, którego liczba ludności wynosi powyŜej 
50 tys. mieszkańców. 

7. Niepublicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, przysługuje 
dotacja w wysokości równej wydatkom bieŜącym przewidzianym na jednego 
wychowanka, odpowiednio w publicznych placówkach i publicznych placówkach 
specjalnych tego samego rodzaju prowadzonych przez Miasto Konin, jednak nie niŜszej 
od kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Konin. 

8. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Konin z tytułu 
realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły, o których mowa w ust. 4 lub otrzymania 
przez Miasto Konin dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, 
wysokość dotacji dla poszczególnych szkół realizujących zadania moŜe zostać 
podwyŜszona o kwotę otrzymanej dodatkowo części oświatowej subwencji ogólnej lub 
dotacji celowej. 

9. Przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, 
a takŜe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, 
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na kaŜde dziecko 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymanej przez Miasto Konin. 

10. Miasto Konin informuje organy prowadzące szkoły i placówki o wysokości miesięcznej 
stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia. 

 
 

Rozdział III 
Tryb udzielania dotacji szkołom i placówkom 

 
§ 4. 

 
1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę 

lub placówkę składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niŜ do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miejskim w Koninie według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 
1) Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie 

złoŜonej informacji o faktycznej liczbie uczniów na ten miesiąc do 5 stycznia według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

2) Do czasu określenia dotacji na dany rok budŜetowy, dotacja będzie udzielana 
w wysokości ponoszonej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły/placówki jak 
w poprzednim roku budŜetowym. 

2. Za okres wymieniony w ust.1 pkt 2 dokonane zostanie wyrównanie udzielonej dotacji 
do końca pierwszego kwartału danego roku budŜetowego. 
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3. Do 10 dnia kaŜdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego, szkołę lub placówkę składa w Urzędzie Miejskim w Koninie informację 
o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu 
i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, 
według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji 
przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 uchwały, 
z zastrzeŜeniem ust.1 pkt 2 

4. UpowaŜnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie mogą dokonać sprawdzenia 
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której 
mowa w ust.1 pkt 2, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący 
dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji 
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.  

5. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niŜ do 
ostatniego dnia danego miesiąca, po złoŜeniu w Urzędzie Miejskim w Koninie informacji 
o faktycznej liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust.3 na 
wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki. 

6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji na 
podstawie art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru wydanych zezwoleń na załoŜenie 
szkoły publicznej prowadzonego przez Miasto Konin na podstawie § 6 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na załoŜenie szkoły lub 
placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438), do 
dnia aktualizacji tego wpisu.  

7. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych 
w art. 90 ust. 2a – ustawy, przysługują na kaŜdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50% 
ustalonych w budŜecie Miasta Konin wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod 
warunkiem Ŝe osoba prowadząca szkołę niepubliczną przekaŜe Miastu Konin planowaną 
liczbę uczniów nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 
 

Rozdział IV 
Tryb rozliczenia dotacji 

 
§ 5. 

 
1. Organ prowadzący szkoły lub placówki sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 
2. Roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu w terminie do 

dnia 20 stycznia następnego roku po roku objętym dotacją. 
 

§ 6. 
 

Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienaleŜnie lub w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi do budŜetu Miasta Konin zgodnie z zasadami, o których 
mowa w art.251 i 252 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz.1240 ze zm.). 
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Rozdział V 
Tryb i zakres kontroli  prawidłowości wykorzystania dotacji 

 
§ 7. 

 
1. UpowaŜnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie, zwani dalej „kontrolującymi”, 

mogą dokonywać kontroli w szkołach i placówkach, placówkach specjalistycznych oraz 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej „kontrolowanymi”, 
obejmującej: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych 
w informacjach, o których mowa w § 3 ust.2, 

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy. 

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym 
przedmiotem kontroli. 

§ 8. 
 

1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym 
w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z: 

1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli; 
2) ustaleniami z poprzednich kontroli;  
3) dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Miasta Konin dotyczącą przedmiotu 

kontroli; 
2. Dokumentem upowaŜniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowaŜnienie 

do kontroli zawierające: 
1) numer upowaŜnienia; 
2) imię i nazwisko kontrolującego; 
3) nazwę i adres kontrolowanego; 
4) nazwę i adres organu prowadzącego; 
5) temat kontroli; 
6) termin waŜności upowaŜnienia. 

3. UpowaŜnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt 
kontroli. 

§ 9. 
 
1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 
2. Protokół kontroli zawiera: 

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego 
oraz imię i nazwisko osoby lub osób upowaŜnionych do reprezentowania 
kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 
3) imiona i nazwiska kontrolujących; 
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą; 
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych 

nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 
6) wykaz załączników do protokołu; 
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeŜeń 

i składania wyjaśnień do protokołu; 
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upowaŜnionych do reprezentowania 

kontrolowanego, a takŜe datę i miejsce podpisania protokołu; 
9) kaŜda strona protokołu winna być zaparafowana przez kontrolujących lub osoby 

upowaŜnione do reprezentowania kontrolowanego. 
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3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania 
lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5. 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, 
zastrzeŜeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. ZastrzeŜenia naleŜy zgłosić 
kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

5. W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany 
dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, 
a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeŜeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią 
część protokołu kontroli. 

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeŜeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje 
na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeŜenia. Zgłaszający zastrzeŜenia 
podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 

7. Kontrolowany moŜe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 
właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. 

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złoŜenia wyjaśnień kontrolujący czyni 
wzmiankę w protokole. 

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody 
do realizacji ustaleń kontroli. 

§ 10. 
 

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez 
kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane 
do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej 
działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.  

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, 
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę kierującą 
wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania 
uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.  

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11. 
 

Traci moc Uchwała Nr 574 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli 
wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
oraz szkół, placówek oświatowych zakładanych na terenie Miasta Konina przez inne 
podmioty niŜ jednostki samorządu terytorialnego. 

 
§ 12. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 13. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
    Wiesław Steinke 


