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UCHWAŁA NR XXVII/502/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 26 października 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r.
Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015
r., poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:
§ 1. Zmienić uchwałę Nr XV/274/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
na terenie Miasta Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji, w
następujący sposób:
1) § 2 Załącznika Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
"§ 2.
1. Przedszkola publiczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu
Miasta Oświęcim dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej dla takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta.
2. Przedszkola niepubliczne, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia dotację z
budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne
przedszkole poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Przedszkola publiczne specjalne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Oświęcim dotację w
wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej dla miasta.
4. Przedszkola niepubliczne specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Oświęcim w
wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi
dotującemu informacje o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji.
5. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla miasta.
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6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów, nie później
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
7. Szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z
budżetu Miasta Oświęcim w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju nie
niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta.
8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny,
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Oświęcim
w wysokości
100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem
że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczniów,
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
9. Szkoły publiczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny, w których zorganizowano internat,
otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 7, na każdego wychowanka tego internatu dotację z
budżetu Miasta Oświęcim w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano
internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej
subwencji ogólnej dla miasta.
10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny,
w których zorganizowano internat, otrzymują niezależnie od dotacji o której mowa w ust. 8, na każdego
wychowanka tego internatu dotację z budżetu Miasta Oświęcim
w wysokości
100% kwoty przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta,
pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi dotującemu informację o planowanej
liczbie wychowanków internatu, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
11. Szkoły podstawowe publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Miasta
Oświęcim dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części
oświatowej subwencji ogólnej dla miasta.
12. Szkoły podstawowe niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Miasta
Oświęcim dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części
oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową
w której zorganizowano oddział przedszkolny poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie
uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
13. Szkoły publiczne, nie wymienione w ust. 7, otrzymują na każdego ucznia dotację
z budżetu Miasta Oświęcim w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju,
nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta.
14. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienione w ust. 8, otrzymują na każdego
ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z
budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod
warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi dotującemu informację o planowanej
liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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15. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i
gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć
dotację z budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba
prowadząca placówkę poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie uczestników zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
16. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 i 15, dotację z
budżetu Miasta Oświęcim w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta, pod warunkiem że osoba prowadząca
placówkę poda organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji."
2) Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
3) Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/502/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.
Informacje o liczbie uczniów
Nazwa i adres placówki: ...................................................................................................
Liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest
informacja, wg stanu na 10 dzień miesiąca
miesiąc, rok ..................................................
liczba uczniów ...............................................
1) w tym uczniów niepełnosprawnych: ............
2) w tym uczniów internatu: .............................
3) w tym uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych: .............................................
4) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju: ...................................
- w tym uczniów spoza terenu miasta Oświęcim:
.........................................................................1)
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
ucznia, gmina):
1) .................................
2) .................................

Przewidywana liczba uczniów w miesiącu
następującym po miesiącu, w którym składana jest
informacja
miesiąc, rok ..................................................
liczba uczniów ...............................................
1) w tym uczniów niepełnosprawnych: ............
2) w tym uczniów internatu: .............................
3) w tym uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych: .............................................
4) w tym uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju: ...................................
- w tym uczniów spoza terenu miasta Oświęcim:
.........................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
ucznia, gmina):
1) .................................
2) .................................

Uwagi:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Data: ...............................................
....................................................
Organ prowadzący
(pieczęć i podpis)

1)

dotyczy wyłącznie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/502/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.
Rozliczenie dotacji
Informacja o faktycznej liczbie uczniów i o wydatkach sfinansowanych z dotacji z budżetu Miasta
Oświęcim za rok ...................
Wnioskodawca (osoba prowadząca): .................................................................................
Nazwa i adres placówki dotowanej: ....................................................................................
1. Informacja o faktycznej liczbie uczniów:
Miesiąc

ogółem

1
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:

2

LICZBA UCZNIÓW
w tym uczniowie
w tym
w tym uczestnicy
niepełnosprawni uczniowie
zajęć
internatu
rewalidacyjno wychowawczych

3

4

5

w tym
uczniowie
objęci
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju
6

Kwota
otrzymanej
dotacji

7
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2. Informacja o wydatkach sfinansowanych z dotacji:
L.p.

Nr rachunku lub
innego dokumentu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data
wystawienia
faktury

Rodzaj
poniesioneg
o wydatku

Data
dokonanej
płatności

Kwota
wydatku
sfinansowana
ze środków
otrzymanej
dotacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razem ze
środków
dotacji
3. Kwota
dotacji
niewykorzystanej:
....................................................................

.......................................

zł,

słownie

Data .......................................
.................................................
Organ prowadzący
(pieczęć i podpis)
Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Data: ...................................
.....................................................................
(imię, nazwisko stanowisko służbowe osoby
upoważnionej do rozliczenia dotacji)

