
Druk Nr 3 5 g l ~ ~ d 6  
Projekt z dnia S y h J ,  

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z duia 2016 r. 

w sprawie trybu udzielauia i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom 
wychowania przedszkolnego, szkolom i placowkom niepublicznym oraz publicznym 
niezaliczanym do sektora finans6w publicznyeh, funkcjouujqcym na terenie Miasta 
Lodzi, a takie tiybu i zakresu kontroli prawidlowoSci ich pobrania i wykorzystania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 
w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 
7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oiwiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 
195,668 i 1010), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. 1. Niniejszq uchwalq stosuje siq do zakladanych i prowadzonych na terenie Miasta 
todzi: 
1)publicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, publicznych szk61 

podstawowych, w tym z oddzialami przedszkolnymi, publicznych gimnazjbw, publicznych 
szk6l ponadgimnazjalnych prowadzonych przez podmioty inne niz ministrowie i jednostki 
samorzqdu terytorialnego; 

2) niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, niepublicznych szk61 
podstawowych, w tyrn z oddzialami przedszkolnymi, niepublicznych gimnazjbw 
i niepublicznych szk61 ponadgimnazajlnych prowadzonych przez podmioty inne niz 
ministrowie i jednostki samorzqdu terytorialnego; 

3) publicznych i niepublicznych placbwek, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy 
o systemie oSwiaty oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2. Niniejsza uchwala reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Miasta 
Lodzi dla podmiot6w dotowanych, o ktorych mowa w ust. 1, uwzglqdniajqc w szczeg6lnoSci 
podstawq obliczania dotacji, zakres danych, kt6re powinny byC zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i spos6b rozliczania 
dotacji, a talcze tryb i zakres kontroli prawidlowoSci pobrania i wykorzystania dotacji. 

5 2. IlekroC w przepisach niniejszej uchwaiy jest mowa o: 
I )  ustawie - nalezy przez to rozumieC ustawq z dnia 7 wrzeSnial991 r. o systemie oiwiaty; 
2) MieScie - nalezy przez to rozumieC Miasto t 6d i ;  
3) podmiocie dotowanym - nalezy przez to rozumieC podmiot, o kt6rym mowa w 5 1 ust. 1; 
4) osobie prowadzqcej podmiot dotowany - naleiy przez to rozumieC inne nii Miasto 

i ministrowie osoby prawne i fizyczne prowadzqce na terenie Miasta publiczne lub 
niepubliczne jednostki, o kt6rych mowa w 5 1 ust. 1. 

5 3. Podstawq obliczenia dotacji na ucznia w odniesieniu do: 
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1) publicznych przedszlcoli, niebqdqcych przedszkolami specjalnymi, jest kwota r6wna 
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z tyrn 
ze na niepelnosprawnego ucznia w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 
w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

2) niepublicznych przedszkoli, o kt6rych mowa w art. 90 ust. 2b ustawy, jest kwota 
w wysokoici 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o kt6rej mowa w art. 78b 
ust. 1 ustawy, z tyrn ze na niepehosprawnego ucznia w wysokoici 100% kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

3) niepublicznych przedszkoli, o kt6rych mowa w art. 90 ust. lb  ustawy, jest h o t a  r6wna 
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z tyrn 
ze na niepe4nosprawnego ucznia w wysokoSci 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 
w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

4) publicznych szk61 podstawowych, w kt6rych zorganizowano oddzial przedszkolny, 
niebqdqcych szkolami specjalnymi, na kaidego ucznia tego oddziah przedszkolnego, jest 
kwota w wysokoici r6wnej podstawowej kwocie dotacji, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 2 
ustawy, z tyrn ze na niepelnosprawnego ucznia oddziah przedszkolnego w szkole 
podstawowej w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia oddziah 
przedszkolnego w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

5) niepublicznych szkol podstawowych, w kt6rych zorganizowano oddzial przedszkolny, 
niespelniajqcych warunkbw, o kt6rych mowa w art. 90 ust. lba ustawy, na kaidego ucznia 
tego oddziah przedszkolnego jest kwota w wysokoici 75% podstawowej kwoty dotacji 
o kt6rej mowa w art. 78b ust. 2 ustawy, z tyrn ze na niepe4nosprawnego ucznia oddziah 
przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w wysokoici 100% kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia w czqici oSwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

6) niepublicznych szk64 podstawowych, w kt6rych zorganizowano oddzial przedszkolny, 
o kt6rych mowa wart. 90 ust. lba  ustawy, niebqdqcych szkolami podstawowymi 
specjalnymi, na kaidego ucznia tego oddziah przedszkolnego w kwocie r6wnej 
podstawowej h o c i e  dotacji, o kthrej mowa w art. 78b ust. 2 ustawy, z tyrn ze na 
niepelnosprawnego ucznia oddziah przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w 
wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w czqici oiwiatowej subwencji 
og6lnej dla Miasta; 

7) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niespelniajqcych warunkbw, 
o kt6rych mowa w art. 90 ust. l c  ustawy, jest kwota w wysokoici 40% podstawowej h o t y  
dotacji, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 1 ustawy, z tyrn ze na niepelnosprawnego ucznia 
innej formy wychowania przedszkolnego, w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na 
takiego ucznia w czqSci oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

8) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o kt6rych mowa w art. 90 ust. 
l c  ustawy, jest kwota w wysokoici 50% podstawowej kwoty dotacji, o M6rej mowa w art. 
78b ust. 1 ustawy, z tyrn ze na niepelnosprawnego ucznia innej formy wychowania 
przedszkolnego, w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w czgici 
oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

9) niepublicznych przedszkoli specjalnych, jest kwota w wysokoici 100% kwoty 
przewidzianej na takiego ucznia niepelnosprawnego w czqici oiwiatowej subwencji 
og6lnej dla Miasta; 

10) niepublicznych szk6l podstawowych specjalnych, w ktolych zorganizowano oddzial 
przedszkolny, jest kwota w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 
niepelnosprawnego w czgsci oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

I I) publicznych szk61, w kt6rycb jest realizowany obowivek szkolny lub obowiqek naulti, 
jest kwota w wysolcoici r6wnej podstawowej kwocie dotacji dla szk6l danego typu 
i rodzaju, o ktorej mowa w art. 78b ust. 3 ustawy, nie nizszej jednak nii kwota 
przewidziana na talciego ucznia w czqSci oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 
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12) niepublicznych szk61 o uprawnieniach szk61 publicznych, w kt6rych jest realizowany 
obowiqzek szkolny lub obowiqzek nauki, na kazdego ucznia szk61 danego typu i rodzaju 
jest kwota w wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w czqici oiwiatowej 
subwencji og6lnej dla Miasta; 

13) publicznych szk61, w ktorych nie jest realizowany obowiqek szkolny i obowiqzek nauki, 
jest kwota w wysolcoici r6wnej podstawowej kwocie dotacji dla szlz61 danego typu 
i rodzaju, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 3 ustawy, nie nizszej jednak niz kwota 
przewidziana na takiego ucznia w czqSci oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

14) niepublicznych szlc61 o uprawnieniach szk61 publicznych, w kt6rych nie jest realizowany 
obowiqzek szkolny i obowiqzek nauki, na kazdego ucznia uczestniczqcego w co najmniej 
50% obowi+zkowych zajqC edukacyjnych w danym miesiqcu, jest kwota w wysokoSci 50% 
podstawowej kwoty dotacji dla szk61 danego typu i rodzaju, o kt6rej mowa w art. 78b ust. 3 
ustawy; 

15) publicznych placbwek, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, jest kwota w wysokoici 
r6wnej podstawowej kwocie dotacji dla plac6wek danego typu i rodzaju, o kt6rej mowa 
w art. 78b ust. 4 ustawy, nie niiszej jednak ni i  kwota przewidziana na takiego wychowanka 
w czqSci oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

16) niepublicznych oSrodk6w i placbwek, o ktorych mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, jest 
Iwota w wysokoici 100 % przewidzianej na jednego wychowanka danego typu i rodzaju 
plac6wki w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

17) publicznych przedszkoli, szk61 podstawowych, gimnazjbw, szk61 ponadgimnazjalnych, 
kt6re prowadzq zajqcia rewalidacyjno-wychowawcze, na kazdego uczestnika tych zajqC jest 
kwota w wysokoSci 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajqC rewalidacyjno- 
wychowawczych w czqici oiwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

I 8) niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk61 
podstawowych, gimnazj6ww, szk61 ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno- 
pedagogicznych oraz oSrodk6w, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, kt6re prowadzq 
zajqcia rewalidacyjno-wychowawcze, na kaidego uczestnika tych zajqC jest kwota w 
wysokoici 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajqC rewalidacyjno- 
wychowawczych w czqici oiwiatowej suhwencji ogolnej dla Miasta; 

19) publicznych przedszkoli, szk61 podstawowych, kt6re prowadzq wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka - niezaleznie od dotacji, o kt6rej mowa w pkt 1 i 11 - na kaide dziecko 
objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju, jest kwota w wysokoici 100% kwoty 
przewidzianej na takie dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w czqSci 
oSwiatowej subwencji og6lnej dla Miasta; 

20) niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk6t 
podstawowych, oSrodkow, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, kt6re prowadzq wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 
niezaleznie od dotacji, o kt6rej mowa w pkt. 2, 3, 7-10, 12 i 16 - na kaide dziecko objqte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, jest kwota w wysokoSci 100% kwoty przewidzianej na 
takie dziecko objqte wczesnym wspomaganiem rozwoju w czqici oiwiatowej subwencji 
og6lnej dla Miasta. 

5 4. ~ r o d k i  finansowe z rezerwy czqSci oSwiatowej subwencji ogblnej, otrzymane przez 
Miasto zgodnie z wnioskiem pozytywnie zaopiniowanym przez Zesp61 ds. Edukacji, Kultury 
i Sportu Komisji Wsp6lnej R z d u  i Samorzqdu Terytorialnego, przeznacza siq na 
podwyiszenie wysokoici dotacji, o kt6rych mowa 5 3, dla szkoky lub placfiwki, kt6rej 
dotyczy wniosek. 



5 5. 1. Warunkiem udzielenia dotacji, o kt6rych mowa w § 3 pkt 2, 3, 5-10, 12, 14 
i 16-20, jest zlozenie przez osobq prowadzqcq podmiot dotowany wniosku o udzielenie 
dotacji dla kaidego prowadzonego podmiotu dotowanego, zawierajqcego informacje 
o planowanej liczbie uczniow. Osoba prowadzqca podmiot dotowany sktada wniosek w 
Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi nie p6iniej 
niz do dnia 30 wrzeinia roku poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji, z zastrzezeniem ust. 2. 

2. W przypadku podmiot6w, o kt6rych mowa w 5 3 pkt 3, 6 i 8, przepisu ust. 1 nie 
stosuje siq w rolu, w kt6rym dotacja zostata przyznana w drodze otwartego konkursu ofert. 

3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, powinien zawierai: nastqpujqce elementy: 
I) uazwq i adres podmiotu dotowanego; 
2) nazwq i adres osoby prowadzqcej podmiot dotowany; 
3) numer NIP osoby prowadzqcej podmiot dotowany; 
4) numer REGON podmiotu dotowanego; 
5) typ i rodzaj podmiotu dotowanego; 
6) numer i datq wydania zaiwiadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szk6l 

i plac6wek niepublicznych; 
7) numer i datq wydania zezwolenia na zalozenie publicznego podmiotu dotowanego; 
8) planowanq liczbq uczni6w lub wychowank6w; 
9) Sredniorocznq liczbq ucznibw lub wychowank6w w poprzednim roku szkolnym, 

a w sytuacji, gdy wystqpuje co najmniej 10-procentowa r6znica pomiqdzy tq liczbq 
a planowanq liczbq uczni6w lub wychowank6w, z wyjainieniem przyczyn wystvienia 
r6znicy; 

l0)nazwq i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na kt6ry ma by6 
przekazywana dotacja. 

4. Wz6r wniosku o udzielenie dotacji z budzetu Miasta okreSla zalqczuik Nr 1 do 
niniejszej uchwaky. 

5 6. 1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany zobowizgana jest do: 
I )  sktadania w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta 

Lodzi w terminie do 7 dnia kaidego miesiqca informacji o aktualnej na pierwszy dzieri 
kaidego miesiqca liczbie uczni6w, z zastrzezeniem, ze informacja taka aktualna na 
pienvszy dzieri grudnia powinna zostaC ztozona do dnia 5 grudnia; informacja powinna 
obejmowai: co najmniej nastqpujqce dane dotyczqce uczni6w lub wychowank6w: imiq, 
nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku uczni6w szk61 o ktorych mowa 
w 5 3 pkt 11, r6wniei wskainik uczestnictwa w obowiqzkowych zajqciach edukacyjnych w 
miesiqcu poprzedzajqcym miesiqc zlozenia informacji; informacjq sktada siq w formie 
elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto oraz w 
formie dokumeutu papierowego; 

2) prowadzenia dokumentacji dotyczqcej sposobu wykorzystania dotacji, takze w formie 
elektronicznej zgodnie z systemem informatycznym stosowanym przez Miasto; 

3) zglaszania w c i g u  14 dni wszelkich zmian w statucie szkoly lub plac6wki oraz zmian 
danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wzory informacji, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiq zataczniki Nr 2-4 do 
niniejszej uchwaky. 

5 7.Dotacje przekazywane sq na rachunek bankowy podmiotu dotowanego 
w 12 czqSciach w terminie do ostatniego dnia kaidego miesiilca, z tym ze czeSi: za grudzieri 
jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia. 

§ 8. 1. Kwoty dotacji dla szk6t lub plac6wek sq przekazywane w wysokoici 
odpowiadajqcej faktycznej liczbie uczni6w lub wychowank6w, wyltazanej przez osobq 
prowadzqcq podmiot dotowany w informacji, o ktorej mowa w 8 6 ust. 1 pkt 1, 
z zastrzezeniein ust. 2. 



2. Kwoty dotacji dla szk61, o kt6rych mowa w $ 3 pkt 14, pomniejsza siq o kwotq 
w wysokoSci odpowiadajqcej dotacji przekazanej w poprzednim miesiqcu na ucznibw, 
ktorych wsltainik uczestnictwa w obowivkowych zajqciach edukacyjnych, wykazany 
w informacji, o kt6rej mowa w 5 6 ust. 1 pkt 1, jest nizszy nit 50%. 

5 9. 1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany przedstawia Wydzialowi Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi  roczne rozliczenie przekazanej 
dotacji do dnia 20 stycznia nastqpnego roku. 

2. Rozliczenie z otrzymanej dotacji powinno zawierat: 
1) zestawienie wydatk6w biezqcych podmiotu dotowanego, zgodnie z art. 80 ust. 3d pkt 1 

albo art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy, przeznaczonych w szczeg6lnoSci na: 
a) wynagrodzenia, 
b) pochodne od wynagrodzeli (skladki na ubezpieczenia spoleczne, Fundusz Pracy), 
c) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, 
d) wydatlti dotyczqce wynajmu pomieszczeli, 
e) wydatki zwiqane z realizacjq zadah organu prowadzqcego, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 

7 ustawy; 
2) zestawienie wydatk6w biezqcych podmiotu dotowanego na zakup Srodk6w tmalych oraz 

wartoSci niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 80 ust. 3d pla 2 albo art. 90 ust. 3d plct 
2 ustawy. 

3. Wz6r rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki podmiotu dotowanego okreSla 
zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly. 

4. W przypadku likwidacji podmiotu dotowanego lub zmiany osoby prowadzqcej ten 
podmiot w trakcie roku, za kt6ry udzielana jest dotacja, rozliczenie otrzymanej czqSci dotacji 
podlega przekazaniu w terminie 20 dni od dnia otrzymania ostatniej czqSci dotacji. 

5. Miasto ma prawo zqdania wyjaSnien i dodatkowych informacji w zakresie zlozonych 
rozliczeli oraz korekt tych rozliczen. 

5 10. 1. Upowainieni pracownicy Urzqdu Miasta todzi, zwani dalej kontrolujqcymi, 
mogq dokonywat kontroli w podmiotach dotowanych, przedmiotem kt6rej jest: 
1) sprawdzenie prawidfowoici pobrania dotacji, w szczegolnoSci w zakresie: 

a) zgodnoici ze stanem faktycznym liczby uczni6w wykazywanych w informacjach, 
o kt6rych mowa w $ 6  ust. 1 pkt 1, 

b) prawidfowodci potwierdzania uczestnictwa w obowiwkowych zajqciach edukacyjnych 
przez uczni6w ich wlasnorqcznymi podpisami na listach ohecnoSci na tych zajqciach - w 
odniesieniu do szkot niepublicznych o uprawnieniach szk61 publicznych, o kt6rych 
mowa w 5 3 pkt 14; 

2) sprawdzenie prawidfowodci wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami okredlonymi 
w art. 80 ust. 3d albo art. 90 ust. 3d ustawy na podstawie oryginal6w dokument6w 
Itsiqgowych potwierdzajqcych dokonanie wydatk6w sfinansowanych w catoSci lub w czqSci 
z otrzymanej dotacji. 

2. Kontrolujqcy m e  prawo wstqpu do podmiot6w dotowanych oraz wglqdu do 
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do 
dokonywania z niej odpis6w i kserokopii. 

3. Postqpowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objqtym 
przedmiotem kontroli. 

5 11. 1. Kontrolq, o kt6rej mowa w $ 10, przeprowadzajq pracownicy Urzqdu Miasta 
todzi, na podstawie indywidualnego upowaznienia udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Lodzi i po okazaniu legitymacji shzbowej. 

2. Upowainienie, o kt6rym mowa w ust. 1, powinno zawierat co najmniej: 
I) numer upowainienia; 
2) datq i miejsce wystawienia; 
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3) wskazanie podstawy prawnej; 
4) imiq i nazwislto, stanowisko oraz numer legitymacji sluibowej kontrolujqcego; 
5) oznaczenie podmiotu dotowanego objqtego kontrolsl; 
6) oznaczenie osoby prowadzqcej podmiot dotowany objqty kontrolsl; 
7) okreilenie przedmiotu kontroli; 
8) datq rozpoczqcia i przewidywanq date zakoticzenia kontroli; 
9) podpis osoby udzielajqcej upowainienia. 

3 . 0  zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujqcy zawiadamia podmiot dotowany 
telefonicznie lub pisemnie, nie p6iniej niz na 3 dni przed terminem rozpoczqcia kontroli. 

4. Obowiqzkiem osoby prowadzqcej podmiot dotowany objqty kontrolqjest: 
1) prowadzenie dokumentacji finansowej w spos6b umozliwiajqcy jednoznaczne okreilenie 

sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budietu Miasta; 
2) zamieszczanie na dowodzie ksiqgowym: 

a) adnotacji o zaptacie dokonanej z dotacji udzielonej z budietu Miasta w danyrn roku wraz 
ze wskazaniem kwoty dotacji, 

b) opisu przeznaczenia wydatku; 
3) zapewnienie ltontrolujqcemu warunk6w i Srodk6w niezbqdnych do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, w szczeg6lnoici: 
a)nienvlocznego przedstawiania iqdanych dokument6w objqtych zakresem 

przedmiotowym kontroli, 
b) terminowego udzielania wyjainien oraz sktadania oiwiadczeti, w tym przez osoby 

upowainione przez osobq prowadzqcqpodmiot dotowany, 
c) umozliwienie dokonania oglqdzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajqi: 

edukacyjnych podmiotu dotowanego. 
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujqcy przedstawia w protokole kontroli. 
6. Protok6l, o kt6rym mowa w ust. 5, powinien zawieraC co najmniej: 

1) oznaczenie podmiotu dotowanego objqtego kontrolsl; 
2) oznaczenie osoby prowadzqcej podmiot dotowany objqty kontrolsl; 
3) oznaczenie osoby wskazanej przez osobq prowadzqcq podmiot dotowany objcty kontrolq 

do jej reprezentowania w trakcie kontroli; 
4) imiq i nazwisko kontrolujqcego oraz numer i datq wydania upowaznienia do 

przeprowadzenia kontroli; 
5) oltreSIenie zakresu przedmiotowego kontroli; 
6) datq rozpoczqcia i zakonczenia kontroli; 
7) opis ustalonego w toku kontroli stanu faktycznego; 
8) spis zalqcznik6w stanowiqcych integralnq czqSC protokolu; 
9) wzmiankq o liczbie stron, kt6re zawiera protok6i; 
10) wzmiankq o poinformowaniu osoby, o kt6rej mowa w pkt 2 lub 3, o prawie zglaszania 

zastrzezeh i sltladania wyjainien do protokoh; 
1 I) podpisy kontrolujqcych i osoby prowadzqcej podmiot dotowany objcty kontrolq lub osoby 

przez niq upowainionej oraz miejsce i datq podpisania protokoh, a w przypadku odmowy 
podpisania wzmiankq o tym fakcie i zlozenie stosownego wyjagnienia. 

7. Protok61 podpisuje kontrolujqcy i osoba prowadzqca podmiot dotowany objqty 
ltontrolq lub osoba przez niq upowazniona, w terminie 3 dni od daty jego otrzymania lub 
niezwlocznie po uzupetnieniu lub zmianie protokolu, o kt6rych mowa w ust. 9. 

8. Osobie prowadzqcej podmiot dotowany objqty kontrolq lub osobie przez niq 
upowaznionej przyshguje prawo zgloszenia przed podpisaniem protoltolu kontroli 
udokumentowanych zastrzezeli, co do ustalen zawartych w protokole kontroli. Zastrzeienia 
nalezy zgtosiC kontrolujqcemu na piimie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protoltoh 
kontroli. 



9. W razie zgloszenia zastrzezen, o ktbrych mowa w ust. 8, kontrolujqcy jest 
zobowiqzany dokonaf, ich analizy i w miarq potrzeby podjqt dodatkowe czynnoici kontrolne, 
a w wypadku stwierdzenia zasadnoici zastrzeien - uzupelniC lub zmieniC odpowiedniq czqit 
protokolu kontroli. 

10. W razie nieuwzglqdnienia zastrzezen w caloSci lub w czqici, kontrolujqcy 
przekazuje na piSmie swoje stanowisko osobie zglaszajqcej zastrzeienia, o ktbrych mowa w 
ust. 8. Osoba zglaszajqca zastrzeienia podpisuje protokbl w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
stanowiska kontrolujqcego. 

1 1. Osoba prowadzqca podmiot dotowany objqty kontrolq lub osoba przez niq 
upowainiona moze odm6wiC podpisania protokolu kontroli skladajqc, w terminie wlaiciwym 
do jego podpisania, wyjainienie tej odmowy. 

12. 0 odmowie podpisania protokolu kontroli i zlozeniu wyjainieli kontrolujqcy czyni 
wzmiankq w protokole. 

13. Odmowa podpisania protokolu przez osobq prowadzqcq podmiot dotowany objqty 
kontrolq lub osobq przez niq upowainionq nie stanowi przeszkody do realizacji ustalen 
kontroli. 

14. Protok61, o ktbrym mowa w ust. 5, sporzqdza siq co najmniej w 2 egzemplarzach. 
Po jednym egzemplarzu otrzymujq 
1) osoba prowadzqca podmiot dotowany objqty kontrolsl; 
2) Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi. 

5 12.1. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokolu 
kontroli przez osobq prowadzqcq podmiot dotowany objqty kontrolq lub osobq przez niq 
upowainionq, ltontrolujrlcy sporGdza wystqienie pokontrolne kierowane do osoby 
prowadzqcej podmiot dotowany obiqty kontrolq, zawierajqce ocenq kontrolowanej - ~ 

dzialalnoici, a w razie stwierdzenia nieprawidlowoici - zale~enia~okontrolne. 
2. Osoba prowadzqca podmiot dotowany objqty kontrol& do kt6rej zostalo skierowane 

wystqpienie pokontrolne, jest zobowiqzana, w terminie okreilonym w wystilpieniu 
pokontrolnym, zawiadomiC kontrolujqcego o sposobie realizacji zaleceli pokontrolnych i 
wykorzystania uwag zawartych w wystqieniu pokontrolnym. 

5 13. Dotacja w czqSci niewykorzystanej do konca roku budzetowego, wykorzystana 
niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokoici 
podlegajq zwrotowi na zasadach okreilonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). 

5 14. Kwoty dotacji planowane sq w budiecie Miasta w dziale 801 - Oiwiata i 
wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale wlaiciwym 
dla danego typu przedszltola, szkoly lub placbwki, w 5 2540 - dotacja podmiotowa z budzetu 
dla niepublicznej jednostki systemu oiwiaty, w 5 2590 - dotacje podmiotowe z budzetu dla 
publicznej jednostki systemu oiwiaty prowadzonej przez osobp prawnq innq niz jednostka 
samorzqdu terytorialnego albo przez osobq fizyczna, 

5 15. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 16. Traci moc uchwala Nr XIXI430115 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 
paidziernika 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkolom i plac6wkom niepublicznym oraz publicznym 
niezaliczanym do sektora finans6w publicznych, funkcjonujqcym na terenie Miasta todzi, a 
taltie trybu i zakresu kontroli prawidlowoici ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego, 
poz. 4192). 



§ 17. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r., jednak nie wczeSniej niz po 
uplywie 14 dni od dnia ogkoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi  
































