UCHWAŁA NR XXVIII.307.17
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom,
szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV.271.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. z dnia
21 grudnia 2016 r., poz. 5273) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ustępy: 11, 12 i 17 w brzmieniu:
„11. Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu miasta Ełku w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla
szkół danego typu i rodzaju, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Ełku, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta
Ełku.”;
„12. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu miasta Ełku w wysokości
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta
Ełku.”;
„17. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujących obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu miasta Ełku w wysokości równej 50%
podstawowej kwoty dotacji dla danego typu i rodzaju szkół, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę
niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.”;
2) w § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Kontrolujący ma prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 uchwały oraz do
dokonywania z niej odpisów i kserokopii.”;
3) w § 10 dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„1. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do
dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanej jednostce, Prezydent Miasta Ełku
w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których
mowa w § 9 ust.3, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienia pokontrolne.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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