
UCHWAŁA NR XXI/595/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto 
Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin 

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, 
Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, 
Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, 
Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, 
Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 
poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. 
Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XI/248/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla 
publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, 
funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 132 poz. 2395 i poz. 
2403), wprowadza się następujące zmiany: 

1) a) §1 pkt 11 załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 11) miesięcznej informacji – należy przez to rozumieć informację o aktualnej liczbie uczniów 
wykazywanych według stanu na ostatni dzień danego miesiąca oraz planowanej liczbie uczniów 
na kolejny miesiąc dla publicznych szkół, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały ”.

b) w §3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„ 6. Miesięczną informację, o której mowa w §1 pkt 11, zawierającą dane o uczniach 
obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, organy prowadzące dotowane 
jednostki zobowiązane są przekazać w systemie informatycznym właściwemu do spraw oświaty 
wydziałowi Urzędu Miasta Szczecin, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca ”,

„ 7. Miesięczną informację, o której mowa w §1 pkt 11 należy składać w Urzędzie Miasta 
Szczecin, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, po uprzednim wprowadzeniu danych 
w systemie informatycznym i wydrukowaniu z systemu, o którym mowa w ust. 6. Właściwy do 
spraw oświaty wydział Urzędu Miasta Szczecin udostępni dotowanym jednostkom system 
informatyczny w terminie 7 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały ”,

c) w §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Szkoły publiczne, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, 
otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym 
na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Miasto 
Szczecin. W przypadku, gdy kwota na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Szczecin jest wyższa niż kwota 
wynikająca z wysokości wydatków bieżących w szkołach tego samego typu, szkole przysługuje 
kwota na ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miasto Szczecin ”,

d) w §7: 

- ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Faktyczną liczbę uczniów w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym nie 
jest Gmina Miasto Szczecin, wykazuje się według stanu na ostatni dzień danego miesiąca ”,
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- uchyla się ust.2, 

e) w §8: 

- ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Przekazywana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej wstępne 
rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu w oparciu o faktyczną liczbę uczniów zawartą 
w miesięcznej informacji, wykazywaną według stanu na ostatni dzień danego miesiąca ”,

- ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Roczne rozliczenie dotacji następuje w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku 
udzielenia dotacji w systemie informatycznym udostępnionym przez właściwy do spraw 
oświaty wydział Urzędu Miasta Szczecin i w formie wydruku z systemu”,

- po ust.3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wzór formularza rocznego rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały. Do 
rocznego rozliczenia dotacji organ prowadzący obowiązany jest przedłożyć do wglądu wykaz 
poniesionych wydatków w celu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki 
społecznej”,

f) w§9 po ust. 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu: 

„6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia powyższych okoliczności.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do dotacji należnych od 1 września 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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