
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 27 lipca 2005 r. 

 
w sprawie: 
zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli, prowadzonych przez inne niż gmina osoby prawne lub fizyczne 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.80 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 Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Brzesko dla 
publicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby 
prawne lub fizyczne. 

§ 2 
 
 
1.Szkoły publiczne, o których mowa w § 1 otrzymują na każdego ucznia dotację 
z budżetu Gminy, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 
jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez 
Gminę.  
2.Przedszkola publiczne, o których mowa w § 1 otrzymują na każdego ucznia 
dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Brzesko. 

§ 3 
 
 
1.Dotacji, o której mowa w § 2 udziela się na wniosek osoby prawnej lub 
fizycznej prowadzącej szkołę lub przedszkole, złożony do Burmistrza w terminie 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
2.Wniosek, o którym mowa w ust.1, sporządzony odrębnie dla każdej placówki 
powinien zawierać informacje określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
3.Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno publicznych 
szkół i przedszkoli występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i 
tych, które z dotacji już korzystają. 

§ 4 
 
 
1.Dotacja obliczana jest w oparciu o informację o aktualnej w danym miesiącu 
liczbie uczniów, na podstawie danych, o których mowa w § 5 ust.1. 
2.Dotacja za miesiące wakacyjne /lipiec, sierpień/ przysługuje na średnią liczbę 
uczniów obliczoną z całego roku szkolnego. 
3.Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

§ 5 



 
 
1.Wnioskujący o dotacje sporządza i przekazuje Burmistrzowi : 
a)do dnia 10 każdego miesiąca - którego dotyczy naliczana część dotacji - 
informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, na druku stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
b)nie później niż do dnia 10 następnego miesiąca - rozliczenie przyznanej części 
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
2.Nie przekazanie danych, o których mowa w ust.1, powoduje wstrzymanie 
kolejnej części dotacji. 
3.Wypłacona w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej 
ostateczne rozliczenie następuje poprzez rozliczenie ostatniej transzy. 
4.Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej części dotacji podlega 
zaliczeniu na poczet kolejnej części dotacji. 
5.Wynikająca z ostatecznego rozliczenia nadpłata przekazanej dotacji podlega 
zwrotowi nie później niż do dnia 25 stycznia roku następnego. 

§ 6 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 7 
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego z wyjątkiem § 4 ust.1 i ust.2 oraz § 5, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 
 


