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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.)oraz art. 90 ust. 1, 1a, 2a, 2b, 2d, oraz 4 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1.
Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymują dotacje z budŜetu gminy Lubrza w wysokości równej kwocie przewidzianej na
jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę Lubrza.
§ 2.
Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny, otrzymują dotację z budŜetu gminy Lubrza na kaŜdego ucznia w wysokości
przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminę Lubrza.
§ 3.
Niepubliczne przedszkola i oddziały przedszkolne otrzymują dotację z budŜetu gminy Lubrza na
kaŜdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w tym budŜecie wydatków bieŜących
ponoszonych w tego samego typu placówkach publicznych gminy Lubrza w przeliczeniu na
jednego ucznia, z tym, Ŝe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Lubrza.
§ 4.
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub
punktu przedszkolnego otrzymuje z budŜetu gminy Lubrza dotację w wysokości 40% wydatków
bieŜących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę
Lubrza, z tym Ŝe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę Lubrza.
§ 5.
1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepubliczne
szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego, wymienione w par. 1-4 niniejszej
uchwały, złoŜony nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
zawierający:
1) dane podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego

2) nazwę i adres szkoły, przedszkola lub formę wychowania przedszkolnego,
3) numer i datę wpisu do ewidencji szkół i przedszkoli oraz numer i datę decyzji o nadaniu
uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
4) nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub formy przedszkolnej,
5) planowaną liczbę uczniów w roku na jaki dotacja ma być udzielona,
6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji,
7) liczbę uczniów w dniu składania wniosku o dotację.
2.W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie niepublicznej szkoły, przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku budŜetowego, wniosek o udzielenie
dotacji naleŜy złoŜyć najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
funkcjonowania placówki.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 niniejszej uchwały, stanowiący jej
integralną część.
§ 6.
1. W przypadku zmiany liczby uczniów, podmiot otrzymujący dotację składa do organu
dotującego do dnia 10-go danego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów, w tym
uczniów niepełnosprawnych.
2. Dotacja przekazywana jest w terminach miesięcznych do dnia 15-go kaŜdego miesiąca w
wysokości 1/12 naleŜnej kwoty, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów.
3. W lipcu i sierpniu dotacja przykazywana jest szkołom zgodnie z liczbą uczniów wykazanych w
czerwcu, łącznie z absolwentami, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy.
§ 7.
W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, Ŝe dotacja została pobrana nienaleŜnie lub w
nadmiernej wysokości, kwota nienaleŜnie pobrana podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od
zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od dnia pobrania nienaleŜnej kwoty dotacji.
§ 8.
1.Podmiot otrzymujący dotacje przekazuje rozliczenie dotacji za okres:
1) styczeń - czerwiec - do 15 lipca,
2) lipiec - grudzień - do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym udzielono dotację
2. Ewentualny zwrot dotacji następuje w trybie ustawy o finansach publicznych.
§ 9.
1. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2
niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.
2. Rozliczenie dotacji powinno zawierać dane:
1) Nazwa i adres szkoły/przedszkola, lub innej formy wychowania przedszkolnego, o której
mowa w par. 5

2) Dane podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego, o której mowa w par. 5
3) Liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach, ze wskazaniem liczby uczniów
niepełnosprawnych.
4) Wykorzystanie otrzymanej dotacji na wydatki bieŜące, z wyszczególnieniem wydatków
poniesionych na:
a) wynagrodzenia pracowników, wraz z pochodnymi,
b) wydatki eksploatacyjne,
c) zakup wyposaŜenia, ksiąŜek i pomocy dydaktycznych,
d) remonty,
§ 10.
1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą szkołę,
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, w tym przede wszystkim liczba
uczniów,
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących.
3. Kontroli dokonują osoby upowaŜnione przez Wójta Gminy Lubrza. Osoby takie mają prawo
wstępu do szkół lub przedszkoli oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji
organizacyjnej i finansowej.
§ 11.
W przypadku szkół, przedszkoli lub form wychowania przedszkolnego, dla których wysokość
kwot dotacji uzaleŜniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Lubrza, wypłacana jest rata dotacji w
wysokości obowiązującej w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji do miesiąca,
w którym gmina Lubrza otrzyma informację o wysokości tego elementu części oświatowej
subwencji ogólnej. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania tej informacji dokonuje się
odpowiedniego wyrównania kwot wypłaconych dotacji.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 13.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubrza
ElŜbieta Szwadowska

____________________

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/38/2011
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 kwietnia 2011r.

(pieczątka placówki)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok__________________

1. Dane podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego *
…………………………………………………………………………………………......
2. Nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego *
……………………………………………………………………………………………...
3. Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
………………………………………………………………………………………………
Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej
………………………………………………………………………………………………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, szkoły, placówki , na który ma być
przekazana dotacja …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
5. Planowana liczba uczniów w roku……………, z tego w okresie:
a) styczeń-sierpień………………………………………………………………………….
b)wrzesień-grudzień………………………………………………………………………..
6. Osoba odpowiedzialna za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji
……………………………………………………………………………………………..
7. Liczba uczniów w dni składania wniosku o dotację……………………………………….

___________________

__________________________

(miejscowość, data)

(podpisy osoby upowaŜnionej)

___________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

__________________

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/38/2011
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 kwietnia 2011r.

(pieczątka placówki)

Rozliczenie dotacji otrzymanych w roku …………………………...
Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od ……………...do……………….
1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego *
……………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego *
………………………………………………………………………………………………
3. Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach ze wskazaniem uczniów niepełnosprawnych
styczeń……………………………………

w tym niepełnosprawnych ………………...

luty

…………………………………...

w tym niepełnosprawnych ………………...

marzec …………………………………...

w tym niepełnosprawnych ………………...

kwiecień………………………………….

w tym niepełnosprawnych ………………...

maj………………………………………..

w tym niepełnosprawnych ………………...

czerwiec………………………………….

w tym niepełnosprawnych ………………...

lipiec……………………………………..

w tym niepełnosprawnych ………………...

sierpień …………………………………..

w tym niepełnosprawnych ………………...

wrzesień…………………….....................

w tym niepełnosprawnych ………………...

październik……………………………….

w tym niepełnosprawnych ………………...

listopad…………………………………...

w tym niepełnosprawnych ………………...

grudzień…………………………………..

w tym niepełnosprawnych ………………...

4.Wykorzystanie otrzymanej dotacji ogółem……………………….., w tym:
•

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi……………………………………

•

wydatki eksploatacyjne………………………………………………………………...

•

zakup wyposaŜenia, ksiąŜek i pomocy dydaktycznych………………………………..

•

remonty………………………………………………………………………………...

___________________

__________________________

(miejscowość, data)

(podpisy osoby sporządzającej)

Załączniki:
1.zestawienie dowodów księgowych potwierdzających wykonane wydatki
* niepotrzebne skreślić

