UCHWAŁA NR XI/64/2015
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
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 2008r. Nr 70,poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr
235, poz. 1618, 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 2011r. Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r.
poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811,
1146,1198,1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom oraz innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia.
2. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Lubrza:
1) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych oraz szkół artystycznych;
2) niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych;
3) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. poz.
256 ze zm.);
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lubrza.
§ 3. 1. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznej szkoły, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1, ustala się
w kwocie przypadającej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę Lubrza.
2. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2, wynosi
75% ustalonych w budżecie Gminy Lubrza wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu Gminy Lubrza, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubrza.
3. Wysokość
dotacji
dla
osoby
prowadzącej
inne
formy
wychowania
przedszkolnego,
o których mowa w § 1 ust.2 pkt 3, wynosi dla każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 40%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Lubrza, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które
stanowią dochody budżetu Gminy Lubrza, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej
na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubrza.
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4. Wysokość dotacji dla placówek wymienionych w § 1 ust.2, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka ustala się na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Lubrza.
5. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego wysokości wydatków bieżących przewidzianych
na jednego ucznia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach, ulegają również zmianie kwoty dotacji należne
podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków.
6. Udzielona z budżetu gminy dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadań określonych
w art. 90 ust. 3d ustawy. Dotację należy wykorzystać do 31 grudnia roku, na który została przyznana.
§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczną szkołę lub przedszkole.
2. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
którego wniosek dotyczy.
3. W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie publicznej szkoły lub przedszkola w trakcie roku
budżetowego, wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć najpóźniej w terminie 60 dni przed planowanym
rozpoczęciem funkcjonowania placówki.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną
część.
5. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji składa do 10 dnia każdego miesiąca do Gminy informację
o aktualnej liczbie uczniów, która zawiera:
1) liczbę zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym liczbę uczniów
niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
2) liczbę uczniów uczęszczających do placówki zamieszkałych poza terenem Gminy (wraz z nawą gminy,
w której zamieszkują) według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym uczniów
niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
6. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.
7. Miesięczna kwota dotacji naliczana jest na podstawie aktualnej liczby uczniów wskazanej w informacji,
o której mowa w ust. 5 i przekazywana w terminie określonym w art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty, na
wskazany we wniosku rachunek bankowy.
8. W okresie wakacyjnym (miesiące lipiec i sierpień) podstawą naliczenia dotacji jest liczba uczniów podana
w miesiącu czerwcu.
§ 5. 1. Wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu.
2. Ustala się następujące terminy rozliczenia udzielonej dotacji:
1) do 31 lipca roku budżetowego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca;
2) do 20 stycznia następnego roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji następuje na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały, stanowiący jej integralną część.
4. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący niepubliczną szkołę lub przedszkole dołącza
zestawienie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków bieżących w kwocie przekazanych
dotacji.
5. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej w roku budżetowym dokonywane jest przez Gminę w terminie
do dnia 30 stycznia następnego roku.
6. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek
bankowy szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
7. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że dotacja została pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, kwota nienależnie pobrana podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych.
§ 6. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów i prawidłowości wykorzystania dotacji
oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania
w dotowanych szkołach i przedszkolach.
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2. Decyzję o konieczności dokonania kontroli podejmuje Wójt Gminy Lubrza.
3. Kontroli dokonuje upoważniony przez Wójta Gminy Lubrza pracownik Urzędu Gminy w Lubrzy.
4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej
dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje się osobie
reprezentującej kontrolowaną placówką.
§ 7. Podmioty, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji przed wejściem w życie niniejszej uchwały,
zobowiązane są do ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia
28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkółi przedszkoli działających na terenie gminy
Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szwadowska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/64/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 października 2015r.
……………………………………….
/pieczęć organu prowadzącego/

Wójt
Gminy Lubrza

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………

1. Dane osoby fizycznej/prawnej* prowadzącej szkołę / przedszkole/oddział przedszkolny*
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………...…………………………...
Adres:…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………................
REGON…………………………………………….NIP……………………….…….………................
2. Dane szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego*
Pełna nazwa szkoły / przedszkola/oddziału
przedszkolnego*…………………..……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły /przedszkola/oddziału
przedszkolnego*…………………………...……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
REGON……………………………………………NIP………………………………………................
3. Numer i data wydania zezwolenia na założenie publicznej szkoły / przedszkola/oddziału
przedszkolnego…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..…..…………...............
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację:
………..………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………….
numer rachunku bankowego
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5. Planowana liczba uczniów szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego*:

Planowana liczba uczniów
Okres
Ogółem w szkole:

w tym
niepełnosprawnych

w tym objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Ogółem
w przedszkolu:

w tym
niepełnosprawnych

w tym objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Ogółem w oddziale
przedszkolnym

w tym
niepełnosprawnych

w tym objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

Styczeń- sierpień
Wrzesień grudzień
Okres
Styczeń- sierpień
Wrzesień grudzień
Okres
Styczeń- sierpień
Wrzesień grudzień

……………………………………
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Miejscowość, data : ....................

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/64/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 października 2015r.
……………………………………….
/pieczęć /

Wójt
Gminy Lubrza

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW W MIESIĄCU…………....

1. Dane szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego*
Pełna nazwa szkoły / przedszkola/oddziału przedszkolnego*…………………………..….…………….
…………………………………………………………………………………………………................
Adres szkoły / przedszkola/oddziału przedszkolnego*………………………………..………...............
……………………………………………………………………………………………………………
REGON…………………………………NIP………………………………………….………………..
2. Dane o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca, w tym
liczbę uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Nazwa
szkoły/przedszkola/oddziału
przedszkolnego*

Aktualna liczba
uczniów ogółem
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3. Dane o liczbie uczniów uczęszczających do placówki zamieszkałych poza terenem Gminy
(wraz z nazwą gminy, w której zamieszkują) według stanu na pierwszy roboczy dzień danego
miesiąca, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Nazwa
przedszkola/
oddziału
przedszkolnego*

Aktualna
liczba
uczniów
ogółem

W tym
niepełnosprawnych

Objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Nazwa gminy,
w której
zamieszkuje
uczeń

…………………………………
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Miejscowość, data : ....................

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/64/2015
Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 października 2015r.
……………………………………….
/pieczęć /

Wójt
Gminy Lubrza

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI W ROKU……………………….
Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od ………………………do……………………....................
1) Pełna nazwa szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego*………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………………...
2) Kwota otrzymanej dotacji w okresie j.w. ……………………………….………………….................
3) Poniesione wydatki za okres j.w. łącznie ……………………………………………………………..
4) Kwota dotacji niewykorzystanej …………..…………………………………..………..…………….
5) Rzeczywista liczba uczniów w okresie rozliczeniowym ( w każdym miesiącu )

Nazwa szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego*
Miesiące

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba uczniów w tym:
- uczniów
niepełnosprawnych
- objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

…………………………………………
Pieczątka i podpis Głównego księgowego

Załączniki:
1) zestawienie dowodów księgowych potwierdzających wykonane wydatki

*niepotrzebne skreślić
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