UCHWAŁA NR XIV/87/2016
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 z późn. zm.)
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego na terenie gminy Wilczyce, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 z późn. zm.);
2) przedszkolach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Wilczyce przez inne niż Gmina
Wilczyce osoby prawne i fizyczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych;
3) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Wilczyce przez inne niż Gmina
Wilczyce osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe i gimnazja;
4) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy
Wilczyce przez inne niż Gmina Wilczyce osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której
mowa w pkt 1;
5) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Wilczyce,
6) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Gmina Wilczyce
prowadzącą na terenie gminy Wilczyce przedszkola, szkoły oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
§ 3.
Podstawa obliczenia dotacji
1. Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji na jednego ucznia są wydatki bieżące przewidziane
odpowiednio w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wilczyce, w
przeliczeniu na jednego ucznia oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy Wilczyce, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Publicznej szkole podstawowej oraz gimnazjum udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju
prowadzonych przez Gminę Wilczyce, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o
której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy, na ucznia, jednak nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
3. Publicznym przedszkolom udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Wilczyce, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ
dotujący.
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4. Osobom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego udziela się na każdego ucznia
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacji w wysokości równej 50% wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilczyce
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący.
5. Niepublicznym przedszkolom udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej 75%
ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
6. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego udziela się dotacji na każdego ucznia w
wysokości równej 40% wydatków bieżących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Wilczyce, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
7. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, w których
realizowany jest obowiązek szkolny, udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
8. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b
ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 4.

Tryb udzielania dotacji

1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa wniosek o
dzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Urzędu
Gminy Wilczyce, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, osoba prowadząca składa w
Urzędzie Gminy Wilczyce, informację o faktycznej liczbie uczniów, zgodnie ze stanem na pierwszy dzień
roboczy miesiąca, za który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 dotycząca miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień) sporządzana jest
na podstawie faktycznego uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych w miesiącu czerwcu.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.
§ 5.
Tryb rozliczania dotacji
1. Osoba prowadząca, otrzymująca dotację z budżetu Gminy Wilczyce, sporządza roczne rozliczenie
otrzymanej dotacji według wzór stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
2. Rozliczenie dotacji osoba prowadząca przekazuje organowi dotującemu w terminie do dnia 20 stycznia
następnego roku.
§ 6.
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Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Wilczyce mają prawo do dokonywania kontroli zgodności ze
stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz
dokonywania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Wilczyce,
w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa w § 5.
2. Podstawą do wglądu przez kontrolującego do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji
organizacyjnej i dokumentacji finansowej szkoły jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie.
4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne skierowane do
kontrolowanego.
5. Kontrolowany jest zobowiązany do poinformowania Wójta Gminy Wilczyce, w terminie wskazanym w
wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu
usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK ................................
1. Dane szkoły
Pełna nazwa szkoły:
Adres szkoły:
REGON
2. Dane organu prowadzącego szkołę
Nazwa organu prowadzącego:
Adres:
NIP:
3. Numer i data wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na założenie publicznej szkoły
4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół
5. Rachunek bankowy szkoły właściwy do przekazania należnej dotacji
Nazwa banku:
Posiadacz rachunku bankowego:
Numer rachunku bankowego:
6. Planowana miesięczna liczba uczniów w:
a)
b)
c)
d)

styczeń-sierpień

wrzesień-grudzień

przedszkolu:
- w tym liczba dzieci spoza gminy Wilczyce
innej formie wychowania przedszkolnego
- w tym liczba dzieci spoza gminy Wilczyce
szkole podstawowej (kl. I - VI):
ogółem w oddziale przedszkolnym „0”
- w tym uczniowie spoza gminy Wilczyce
gimnazjum
7. Liczba uczniów w podziale na poszczególne niepełnosprawności
Przedszkole

Wyszczególnienie

Inna forma
wychowania
przedszkolnego

Szkoła
podstawowa

Gimnazjum

Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Upośledzeni umysłowo w
lekkim
Niedostosowani społecznie
Z zaburzeniami zachowania
Zagrożeni uzależnieniem zagrożeni
niedostosowaniem społecznym

Z chorobami przewlekłymi

stopniu

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Niewidomi
Słabowidzący
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Z niepełnosprawnością ruchową w tym z
afazją
Z zaburzeniami psychicznymi
Niesłyszący
Słabosłyszący
Upośledzeni umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

Upośledzeni umysłowo w stopniu
głębokim
Z niepełnosprawnością sprzężoną
Z autyzmem w tym z zespołem
Aspergera
Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem

xxxxxxx

rozwoju

8. Organ prowadzący szkołę zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności
szkoły.
…...............................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Termin składania wniosku - do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
…........................................................
(miejscowość i data)
INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu …………………………. 20……. roku
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)
1. Pełna nazwa i adres szkoły:
2. Dane organu prowadzącego szkołę:

3. Liczba uczniów w:
a)

ogółem

w tym uczniowie niepełnosprawni
z podaniem rodzaju
niepełnosprawności

przedszkolu:
- w tym liczba dzieci spoza gminy Wilczyce

b)

innej formie wychowania przedszkolnego
- w tym liczba dzieci spoza gminy Wilczyce

c)

szkole podstawowej (kl. I - VI):
ogółem w oddziale przedszkolnym „0”
- w tym uczniowie spoza gminy Wilczyce

d)

gimnazjum
…...............................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Termin składania informacji do 10 dnia każdego miesiąca
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/87/2016
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
….....................................................
(miejscowość i data)
Rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej
otrzymanej w roku ….........................
1. Dane szkoły
Nazwa:

Adres:

2. Dane organu prowadzącego szkołę
Nazwa:

Adres:

3. Liczba uczniów
Lp.

Miesiąc

1

STYCZEŃ

2

LUTY

3

MARZEC

4

KWIECIEŃ

5

MAJ

6

CZERWIEC

7

LIPIEC

8

SIERPIEŃ

9

WRZESIEŃ

10

PAŹDZIERNIK

11

LISTOPAD

12

GRUDZIEŃ

Liczba uczniów wykazanych
w informacjach miesięcznych

Kwota otrzymanej dotacji

Razem kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym
4. Rozliczenie
Lp.

Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność
statutową szkoły
1
Wynagrodzenia pracowników
2
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, podatek)
3
Opłaty za media
4
Zakup materiałów i wyposażenia
5
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Pozostałe wydatki:
6
7
8
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SUMA WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI
KWOTA DOTACJI NIEWYKORZYSTANEJ
…...............................................................
podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Termin składania informacji do dnia 20 stycznia następnego roku.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV / 87 /2016 Rady Gminy Wilczyce z dnia 21 kwietnia
2016 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. Nr 256 poz. 2156 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb
udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Niniejsza uchwała podjęta została w związku z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357).
Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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