
 

UCHWAŁA NR XL/505/2017 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z 
budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom 
oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 
r. poz. 446 ze zm.), art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1.1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych oraz zakres i tryb kontroli ich 
wykorzystania dla prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Kalisz lub osoby fizyczne 
publicznych oraz niepublicznych: 

1)  przedszkoli, 
2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
3)  innych form wychowania przedszkolnego, 

4)  oddziałów przedszkolnych w specjalnych szkołach podstawowych, 
5) szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
6) szkół, w których realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zorganizowano internat, 
7) szkół nierealizujących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
8) placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, 
9) jednostek oświatowych prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 
10) jednostek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), 

2) organie prowadzącym lub osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub 

prawną prowadzącą publiczne i niepubliczne przedszkole, szkołę, placówkę oświatową lub 

inną formę wychowania przedszkolnego, 

3) uczniach - należy przez to rozumieć także dzieci w przedszkolu lub innej formie 

wychowania przedszkolnego, słuchaczy i wychowanków, 
4) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, 
5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Kalisz. 

 
Rozdział II 

Tryb udzielania dotacji 
 

§ 2.1. Dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół,  
placówek oświatowych oraz ośrodków, udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony 
organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



  2.  Dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, ośrodków oraz innych 
form wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, udziela się na wniosek osoby 
prowadzącej złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
  3. Dotacji dla publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego szkół podstawowych, ośrodków o których mowa w art. 2 ust. 5 ustawy oraz poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udziela 
się na wniosek osoby prowadzącej złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później 
niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
  4. Dotacji dla publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, poradni 
psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 ust. 5 ustawy które 
prowadzą zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze, udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony 
organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
Rozdział III  

Wysokość udzielanej dotacji 
 

§ 3.1. Niepublicznym przedszkolom, niebędącym przedszkolami specjalnymi przysługuje dotacja 
na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że 
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
Miasto. 
 2. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 
 3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na 
każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Miasta. 

 4. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny niebędące 
szkołami podstawowymi specjalnymi otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego  
dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych w których  
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokości nie niższej 
niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkola w szkole 
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. 

 5. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 
otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

 6. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym szkołom 
specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Miasta. 
 7. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany 
obowiązek szkolny lub nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej 50% 
podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. Uczeń potwierdza uczestnictwo w 



obowiązkowych zajęciach edukacyjnych własnoręcznym podpisem na liście obecności. 
W przypadku braku na terenie Miasta szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez Miasto,  
kwotę dotacji określa się w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego 
typu i rodzaju odpowiednio w najbliższej gminie lub najbliższym powiecie prowadzącym szkołę 
danego typu i rodzaju. W przypadku braku odpowiednio najbliższej gminy lub najbliższego powiatu, 
o którym mowa wyżej, kwotę dotacji dla szkoły określa się w wysokości równej 50% podstawowej 
kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę 
danego typu i rodzaju. 

 8. Publiczne oraz niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - niezależnie od 
podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych - otrzymują na 
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Miasta Kalisza w 
wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

 9. Publiczne oraz niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 
ośrodki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika  
zajęć dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika 
tych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

 10. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy otrzymują na każdego 
wychowanka dotację z budżetu Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego 
wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 

 11. Niepublicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne, w 
których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz w których zorganizowano 
internat, na każdego wychowanka tego internatu, niezależnie od dotacji na ucznia szkoły 
przysługuje dotacja, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 
 12. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia 
dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta, ogłoszonej w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalisza. 

 13. Publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Miasta. 

 14. Organom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na 
każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 50% 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Miasta. 

 15. Prowadzone przez inne niż Miasto osoby prawne lub fizyczne publiczne szkoły podstawowe 
w których zorganizowano oddział przedszkolny otrzymują na każdego ucznia tego oddziału 
przedszkolnego dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w 
wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez 
Miasto. 
 16. Publicznym szkołom w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
prowadzonym przez inne niż Miasto osoby prawne lub osoby fizyczne przysługuje dotacja w 
wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju nie niższej jednak 



niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. 
 17. Publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, 
otrzymują na każdego ucznia tego oddziału dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. 
 18. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne, w 
których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz w których zorganizowano 
internat; na każdego wychowanka tego internatu, niezależnie od dotacji na ucznia szkoły 
przysługuje dotacja, w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których 
zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły 
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. 
 19. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe na 
wniosek stanowiący załącznik nr 5 do uchwały otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał 
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu 
Miasta w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, jeżeli osoba prowadząca szkołę 
spełni warunki, o których mowa w art. 90 ust. 8 ustawy - sporządza dokumentację zdanych 
egzaminów według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
 

Rozdział IV 
Tryb przekazywania dotacji 

 
§ 4.1. Z zastrzeżeniem ust. 5 dotacja dla przedszkoli, szkół, placówek i innych form wychowania 
przedszkolnego, o których mowa w § 3. ust. 1-6 i 8-19 obliczana jest w poszczególnych miesiącach 
w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej liczbie 
uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 10 
każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia grudnia według stanu na 
pierwszy roboczy dzień miesiąca. 
 2. Dotacja dla szkół o których mowa jest w § 3 ust. 7, obliczana jest w poszczególnych 
miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o aktualnej 
liczbie uczniów, zwanej dalej informacją miesięczną, składanej przez osobę prowadzącą w terminie 
do 10 każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień w terminie do 3 dnia grudnia według stanu 
na pierwszy roboczy dzień miesiąca. 
 3. Szkoła o której mowa § 3 ust. 7, składa w terminie do 10-go każdego miesiąca informację o 
frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim, stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały. Informację 
dotyczącą listopada składa w terminie do 3 dnia grudnia. 

 4. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący 
załącznik nr 2 uchwały. 
 5. Dotacje za miesiące lipiec-sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie 
uczniów na dzień 1 czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów. 
 6. Dane zawarte w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów oraz frekwencji organ 
prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym wskazanym przez Miasto. 
 7. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy: publicznych, niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz ośrodków; wskazany we 
wniosku o udzielenie dotacji, przeznaczony wyłącznie do obsługi otrzymanej dotacji i jej 
wykorzystania. W przypadku zmiany rachunku bankowego, organ prowadzący zobowiązany jest do 
złożenia pisemnej informacji o tym w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 
 
 



Rozdział V 
Tryb rozliczenia dotacji 

 
§ 5.1. Organ prowadzący publiczne, niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego, szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym, szkołę, poradnię psychologiczno-
pedagogiczną, placówkę oświatową sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy organ prowadzący publiczne, 
niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową z 
oddziałem przedszkolnym, szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówkę oświatową 
przekazuje do Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, w termie do 10 stycznia roku 
następnego po roku budżetowym. 
 3. W przypadku zbycia lub przekazania prowadzenia przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły, placówki innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku 
kalendarzowego, osoba prowadząca, która przekazuje, przedszkole, inną formę wychowania 
przedszkolnego, szkołę lub placówkę składa w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany osoby 
prowadzącej we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych rozliczenie otrzymanych 
dotacji, o których mowa w ust. 1, za okres prowadzenia jednostki oświatowej w danym roku 
kalendarzowym. 
 4. Publiczne, niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły 
podstawowe z oddziałem przedszkolnym, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub 
placówki oświatowe, a także organy je prowadzące zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji 
finansowo - księgowej umożliwiającej jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji, 
zgodnie z odpowiednio art. 80 ust 3d lub 90 ust. 3d ustawy. 
 

Rozdział VI 
Tryb i zakres kontroli 

 
§ 6.1. Pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw kontroli w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, 
zwany dalej „kontrolującym” przeprowadza kontrolę w dotowanych przedszkolach, innych formach 
wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych, szkołach i placówkach oświatowych, 
zwanych dalej „kontrolowanymi” pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodności 
liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej oraz w zakresie zgodności dokumentacji ze 
stanem faktycznym. 

 2. Podstawą wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji 
organizacyjnej i dokumentacji finansowej kontrolowanego jest legitymacja służbowa oraz 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 
 3. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie kontrolowanego jak i kontrolującego. 
 4. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli kontrolujący powiadamia kontrolowanego na 
piśmie. 
 5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje: 

  1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, słuchaczy, wychowanków będącej  
      podstawą naliczenia dotacji, o której mowa w § 3, 

  2) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań przedszkola, szkoły lub placówki 
      w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, 

  3) dokumentację potwierdzającą wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków 
       przedszkola, szkoły lub placówki. 

 6. Kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia 
kontroli, a w szczególności: 
  1) udziela informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących, 
  2) umożliwia sporządzanie niezbędnej dla przeprowadzania kontroli kopii dokumentów lub 
      wyciągów z dokumentów i poświadcza je za zgodność z oryginałem oraz może żądać od 



      kontrolującego zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

     7.  Wyniki kontroli przedstawia się w protokole, który podpisują kontrolowany i kontrolujący. 
 8. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu kontroli kontrolowany podmiot 
może złożyć dodatkowe wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, do których organ dotujący 
ustosunkowuje się w wystąpieniu pokontrolnym. 
 9. Kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 5 dni 
roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy. 
 10. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli. 
 11. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszego postępowania organu dotującego, w 
tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach. 
 12. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli do osoby prowadzącej podmiot 
kontrolowany, kierowane jest wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia. 
 
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/210/2015/ Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - 
Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. 
poz. 219 ze zm.). 

 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

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

Rady Miejskiej Kalisza 
                    /…/ 
                      Andrzej Plichta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XL/505/2017               

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 22 czerwca 2017 r.                                    

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z 
budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom 
oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 
 
 
Zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie dotacji podmiotowych udzielanych  
przedszkolom, szkołom, poradniom psychologiczno-pedagogicznym i placówkom oświatowym w 
szczególności dotyczą sposobu obliczania podstawowej kwoty dotacji, publikowania informacji o 
wysokości stawki dotacji oraz jej aktualizacji w ciągu roku. Zmiany powodują konieczność i 
zasadność podjęcia nowej uchwały, która w formie jednolitego aktu prawnego będącego prawem 
miejscowym, kompleksowo reguluje zagadnienie udzielania i rozliczenia dotacji, w tym dotacji na 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Powyższa uchwała określa także zasady 
prowadzenia kontroli w jednostkach dotowanych przez Miasto Kalisz. 
W ramach konsultacji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności 
Pożytku Publicznego w dniu 24 maja 2017 roku. 
 
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
                    Prezydent 
                Miasta Kalisza 
             /…/ 

Grzegorz Sapiński  



Kalisz, dnia .......................

1. Nazwa i adres szkoły lub placówki

2. Nazwa i adres osoby prowadz ącej

3. Adres prowadzenia zaj ęć dydaktyczno – wychowawczych

4. Status szkoły lub placówki, typ i rodzaj  szkoły  lub placówki

5. Numer i data wydania za świadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencj i

6. Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnie ń szkoły publicznej

7. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma by ć przekazana dotacja

styczeń-sierpień wrzesień-grudzień

Załącznik Nr 1 do                                    
Uchwały Nr XL/505/2017                            
Rady Miejskiej Kalisza                                  z 
dnia 22 czerwca.2017 roku

Wniosek o udzielenie dotacji   
na rok ........   

8. Planowana liczba uczniów/ słuchaczy/wychowanków w  
roku.................................



a) w przedszkolach

liczba uczniow realizujących obowiązek rocznego przygotowania w przedszkolu

b) w innych formach wychowania przedszkolnego

c)  w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstaw owej

d) liczba uczniów /słuchaczy /wychowanków 

     w szkołach podstawowych

     w szkołach  podstawowych specjalnych

     w szkołach podstawowych poniżej 70 uczniów

     w szkołach podstawowych specjalnych poniżej 70 uczniów

      w gimnazjum

      w tym klasy dwujęzyczne

      w gimnazjum specjalnym

      w gimnazjum dla dorosłych

     w szkołach ponadgimnazjalnych

     w szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych

      dla młodzieży w zawodzie medycznym

      dla młodzieży w zawodzie niemedycznym

      dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie stacjonarnym

      dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie zaocznym

      dla dorosłych w trybie stacjonarnym

      dla dorosłych  w trybie zaocznym

      innych placówkach

f) liczba uczniów korzystaj ących z internatu prowadzonego przez szkoły

     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

     z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją

     z niepełnosprawnością sprzężoną

     słabowidzący

     niewidomi

     słabosłyszący

     niesłyszący

liczba uczniow realizujących obowiązek rocznego przygotowania w innej formie 
pzygotowania przedszkolnego

liczba uczniow realizujących obowiązek rocznego przygotawania w odziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej

 e) liczba słuchaczy szkoły, w ktorej nie spełnia s ię obowi ązku szkolnego lub 
nauki, w tym:

 g) liczba dzieci/uczniów z orzeczeniami o potrzebi e kształcenia specjalnego , o 
którym mowa w art. 71b ust.3 i 3a ustawy z dnia 7 w rześnia 1991 r. o systemie 
oświaty



     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

     niedostosowanie społeczne

     z zaburzeniami zachowania

     zagrożeni uzależnieniem

     zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

     z chorobami przewlekłymi

     z zaburzeniami psychicznymi 

w szkołach

w placówkach oświatowych specjalnych

wczesne wspomaganie rozwoju

Dane o liczbie uczniow  według klas

Klasa I II III IV V VI

liczba uczniów 

Klasa VII VIII

liczba uczniów 

Termin składania wniosku do

30 września roku poprzedzającego     ……………………………………………..
rok przyznania dotacji  podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

                                                                                                   Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                                 /.../
                                                                                                        Andrzej Plichta

wczesne wspomaganie rozwoju (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie 
oświaty, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci)

Liczba uczniów  posiadaj ących orzeczenie o potrzebie zaj ęć rewalidacyjno-
wychowawczych o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustaw y 

w przedszkolach/ innych formach wychowania przedszkolnego/odzialach 
przedszkolnych przy szkole podstawowej

                                                                                                         Przewodniczący



Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XL/505/2017       
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 22 czerwca 2017 roku

Kalisz, dnia………………………

Informacja o faktycznej liczbie uczniów 

w miesi ącu                                                        roku                                     

   Nazwa i adres szkoły  lub placówki:

IFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA 1 DZIEŃ ROBOCZY MIESIĄCA

Dane o liczbie uczniów w przedszkolach

Liczba uczniów w: Ogółem

 przedszkolu

- w tym : ogólna liczba dzieci spoza Kalisza

innych formach wychowania przedszkolnego  

- w tym : ogólna liczba dzieci spoza Kalisza

w oddziałach przedszkolnych przy szkołach

- w tym : ogólna liczba dzieci spoza Kalisza

Dane o liczbie uczniów szkoły podstawowej i gimnazj um

Liczba uczniów w: Ogółem

szkole podstawowej

szkole podstawowej do 70 uczniów 

szkole podstawowej specjalnej

szkole podstawowej  specjalnej do 70 uczniów 

gimnazjum

- w tym klasy dwujęzyczne

gimnazjum specjalnym

gimnazjum dla dorosłych

liczba uczniów realizuj ących obowi ązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolny m przy szkole 
podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego



szkole ponadgimnazjalnej

Ogółem

w klasie I

w klasie II

w klasie III

w klasie IV

w klasie V

w klasie VI

w klasie VII

w klasie VIII

uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych

Ogółem

niewidomi

słabowidzący 

z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)

niesłyszący

słabosłyszący

niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim 

niepełnosprawni intelektualnie w stopniu  umiarkowanym lub znacznym

z autyzmem w tym z zespołem Aspargera

niepełnosprawnością sprzężoną

niedostosowani społecznie

 z zaburzeniami zachowań

zagrożeni uzależnieniem

zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

z chorobami przewlekłymi

z zaburzeniami psychiatrycznymi

ogółem liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

ogółem liczba uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Dane o liczbie uczniów w szkołach/placówkach  dla m łodzie ży / dorosłych/wychowanków

Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków w: Ogółem

szkole ponadgimnazjalnej

szkole ponadgimnazjalnej specjalnej

szkole w policealnej dla młodzie ży/dorosłych

dla młodzieży w zawodzie medycznym

Liczba uczniów ; w szkole podstawowej, w szkole pod stawowej do 70 
uczniów, w  szkole podstawowej specjalnej w tym:

uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe cjalnego, o którym 
mowa w art. 71 b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie 
oświaty



dla młodzieży w zawodzie niemedycznym

dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie stacjonarnym

dla dorosłych w zawodzie medycznym w trybie zaocznym

dla dorosłych w trybie stacjonarnym

 dla dorosłych  w trybie zaocznym

liczba uczniów korzystaj ących z internatu prowadzonego przez szkoł ę

innych szkołach, placówkach

Termin składania informacji do 
10 dnia każdego miesiąca

……………………………………………..

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

                                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                                  Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                                                                /.../
                                                                                                                                        Andrzej Plichta



Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XL/505/2017  
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 22 czerwca 2017 roku

Kalisz, dnia………………..

Informacja o frekwencji ucznia uczestnicz ącego w co najmniej 50%
       obowi ązkowych zaj ęć edukacyjnych w danym miesi ącu:

Nazwa i adres szkoły lub placówki:

Miesiąc

Informacja o frekwencji uczniów na zaj ęciach

1 2 3 4 5

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem :

……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący              
                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                                                                                                                         /.../
                                                                                                                                                                                                Andrzej Plichta

Informacja Miesi ęczna o 
faktycznej liczbie uczniów (wg 

stanu na pierwszy dzie ń 
każdego miesi ąca 
rozliczeniowego)

Liczba uczniów po 
korektach  do naliczenia 

dotacji
Liczba uczniów bez wymaganej 

frekwencji 50%  i wi ęcej z 
poprzedniego miesi ąca

Liczba uczniów zapisanych po 1 
dniu m-ca z 50% frekwencj ą i więcej 

z poprzedniego miesi ąca

Termin składania informacji do 10 dnia każdego m-ca, w 
grudniu po ostatnich zajęciach



Załącznik nr   4    do

Uchwały Nr XL/505/2017

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 22 czerwca 2017 roku

Kalisz, dnia………………………

Rozliczenie dotacji otrzymanych za rok

1.   Nazwa i adres szkoły  lub placówki:

2.   Nazwa organu prowadzącego szkołę  lub placówkę:

3.  Rozliczenie liczby uczniów, na których otrzymano dotację:

Lp. Miesi ąc 

1 2 3

1 styczeń 

2 luty

3 marzec

4 kwiecień 

5 maj 

6 czerwiec

7 lipiec 

8 sierpień 

9 wrzesień

10 październik

11 listopad

12 grudzień 

13 Razem [suma poz. 1-12]

14 Kwota dotacji należnej na liczbę uczniów/wychowanków

Liczba uczniów/ 
wychowanków/słuchaczy wykazanych w:  
                                                        -  
Informacjach miesi ęcznych o faktycznej 
liczbie uczniów                     -  
Informacjach o frekwencji * 

* dotyczy informacji o frekwencji  niepublicznych ponadgimnazjalnych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w  których nie jest realizowany obowiązek 
nauki, o którym mowa w art. 90 ust. 3 o systemie oświaty .



4.  Zbiorcze rozliczenie otrzymanych dotacji dla przedszkola/szkoły/placówki oświatowej 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 2 3

1 Kwota dotacji otrzymanej łącznie  w okresie styczeń-grudzień

2 Kwota dotacji należnej (wynikająca z liczby uczniów/słuchaczy) [z  pkt. 3 poz. 14]

3 Kwota nadmiernie pobranej dotacji [różnica pkt. 4 poz. 1-2]

4 Kwota dotacji wykorzystanej (nie wyższa niż kwota dotacji należnej)

5 Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu [różnica z pkt. 4 poz. 2-4]

Lp. Rodzaj wydatku 

1 2 3

1

a wynagrodzenie brutto pracowników - umowa o pracę

b

c wynagrodzenie brutto z umów cywilnoprawnych

d

e

2

a książki i inne zbiory biblioteczne

b

5. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki społecznej szkoły lub placówki, wymienionej w poz. 1 dofinansowanej z dotacji  w okresie objętym 
rozliczeniem.

Kwota wydatków sfinansowana ze 
środków dotacji podmiotowej

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony na cele 
działalności  szkoły, przedszkola, innych form wychowania 
przedszkolnego lub placówki z tego:

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej ww. szkołę lub placówkę 
pełniącej funkcję dyrektora

składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (ZUS opłacany 
przez pracodawcę za pracowników)

pozostałe wydatki poniesione na cele działalności szkoły, przedszkola, 
innych form wychowania przedszkolnego lub placówki

Zakup środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które 
obejmują: 

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu  
realizowanemu w szkołach, przedszkolach    i placówkach



c sprzęt sportowy i rekreacyjny

d meble

e

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji 

Termin składania rozliczenia do 10 stycznia roku następnego po udzieleniu dotacji
- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

……………………………………………..

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                     Rady Miejskiej Kalisza
                                                                                                                                   /.../ 
                                                                                                                           Andrzej Plichta

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym  od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są 
uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie 
oddania do używania



Załącznik nr 5 do 
Uchwały Nr XL/505/2017  
Rady Miejskiej  Kalisza 
z dnia 22 czerwca 2017 roku 
 
Kalisz, dnia…………………... 
 
 
 

Informacja o planowanej liczbie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
na rok............. 

 
Podstawa prawna: art. 80 ust. 8 i ust. 9 oraz art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z  2016  poz. 1943 z  poźn. zm.). 
 

1) Nazwa i adres szkoły: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
2) Data i nr wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz:      
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
3) Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

 

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji     Planowana liczba słuchaczy Czas trwania kursu 
od......do...... 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 
Termin składania wniosku do 
30 września roku poprzedzającego 
rok przyznania dotacji      ……………………………………………....... 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania organu prowadzącego) 

 
        Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                 /…/ 
       Andrzej Plichta 



Załącznik nr  6 do

Uchwały Nr XL/505/2017 

Rady Miejskiej  Kalisza

z dnia 22 czerwca 2017 roku

Kalisz, dnia…………………………….

Dokumentacja  zdanych egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
uzyskane przez słuchaczy kursów dotowanej jednostki

Podstawa prawna: art. 80 ust. 8 i ust. 9 oraz art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn

1. Nazwa i adres szkoły lub placówki: 

DOKUMENTACJA ZDANYCH EGZAMINOW POTWIERDZAJ ĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

L. p.
Dyplom Za świadczenie wydane przez OKE

Uwagi

Nr Data wydania Nr Data wydania

1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba doł ączonych zał ączników (za świadcze ń):

3. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Uwaga: dokumentację należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminów !

……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania organu prowadzącego

             
                                                                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                                                                            Rady Miejskiej Kalisza

                                                                                                                                                 /.../  
                                                                                                                                                                                 Andrzej Plichta

2. Liczba słuchaczy:…….……………………, którym ogłoszono wyniki o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w 
ostatnich 30 dniach przed złożeniem niniejszej dokumentacji.

Kwalifikacja 
zawodowa

Data ogłoszenia 
wyniku 

egzaminu



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


