Uchwała Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Drezdenko dla niepublicznych szkół
o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich
wykorzystania przekazywanych z budżetu Gminy Drezdenko dla niepublicznych szkół o
uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów objętych dotacjami stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wzór wykazu uczniów spoza terenu Gminy Drezdenko stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
2) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Drezdenko, na zasadach
wynikających z art. 90 ustawy o systemie oświaty i niniejszej uchwały, „dotację podmiotową” w
rozumieniu art. 106 ust. 2 pk. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104; ze zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej z tytułu
prowadzenia szkoły lub przedszkola z § 1,
3) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka w przedszkolu,
4) rozliczeniu dotacji – należy przez to rozumieć przedstawienie Gminie Drezdenko, informacji
niezbędnych do ustalenia dotacji należącej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, informacji o
pokryciu ze środków dotacji wydatków poniesionych na działalność oraz ustalenie wysokości
zobowiązania Gminy Drezdenko z tytułu dopłaty , albo ustalenie kwoty pieniężnej należnej Gminie
Drezdenko.
§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na obszarze Gminy Drezdenko
niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego , które uzyskały wpis do ewidencji .
2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego , mogą otrzymać dotacje pod warunkiem, że organ, który je prowadzi
poda organowi dotującemu, planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku o dotację złożonego do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) pełna nazwę i adres
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
2) nazwę i adres organu prowadzącego,
3) imię i nazwisko, telefon kontaktowy osoby sporządzających miesięczną informacje

o liczbie uczniów i wychowanków oraz rozliczenie dotacji rocznej,
4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
5) w przypadku niepublicznej szkoły – numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej,
6) data rozpoczęcia działalność niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
7) planowana liczbę uczniów,
8) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja,
9) podpisy upoważnionych przez organ prowadzący osób do udzielenia informacji zawartych
we wniosku (załącznik nr 1).
3. Wniosek o dotację winien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla
organu prowadzącego rejestrze.
4. Organ prowadzący niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przekazuje w terminie do 10-go każdego
miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów.
5. Informacja o której mowa w ust. 4 powinna zawierać:
1) pełna nazwę i adres,
2) nazwę i adres organu prowadzącego,
3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji,
4) w przypadku niepublicznej szkoły – numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej,
5) numer rachunku bankowego,
6) aktualną liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca,
7) podpisy uprawnionych przez organ prowadzący osób do udzielenia w/w informacji.
§ 5. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych , niepubliczne przedszkola i inne form
wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację.
1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Drezdenko.
2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości
równej 75% ustalonych w budżecie
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Drezdenko.
3. Organom prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na
każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40%
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Drezdenko w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 6. 1. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji
o faktycznej liczbie uczniów
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na podstawie miesięcznej
stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia. ( załącznik nr 2)
2. Miesięczną stawkę dotacji określa się corocznie na podstawie wydatków bieżących
ustalonych na ten rok w uchwale budżetowej Gminy na podstawie części oświatowej subwencji
otrzymywanej przez Gminę Drezdenko określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok.
3. Dotacja ustalona dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przekazywana jest na
rachunek bankowy w dwunastu ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 7. Organ prowadzący sporządza i przekazuje do dnia 15 stycznia roku następnego zakres danych
niezbędnych do rozliczania dotacji rocznej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia niepublicznych szkół o
uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego w nowym roku budżetowym, przekazuje zwrot dotacji na rachunek Gminy
Drezdenko, albo otrzymuje dopłatę do dotacji za rok poprzedni na wskazany przez siebie rachunek.
§ 9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.
§ 10 1. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje
prawo kontroli.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust.1 kontrolujący może badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania
dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne
przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego na żądanie kontrolującego jest zobowiązana
dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji
w terminie określonym przez kontrolującego.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 12 . Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/276/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku Rady Miejskiej w
Drezdenku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i
niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok budżetowy .........

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ……………………................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby sporządzającej miesięczne informacje o liczbie
uczniów
i wychowanków oraz roczne rozlicznie wykorzystania dotacji:
imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy: .……………………………………………………………………….
4. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół,
placówek:
data wydania zaświadczenia: …….…………………………………………………………
numer zaświadczenia o wpisie: …………………………………………………………….
5. Data wydania oraz numer decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej:
data wydania decyzji o uprawnieniach: ……………………………………………………
numer wydanej decyzji: ……………………………………………………………………
6. Data rozpoczęcia działalności przedszkola, szkoły, placówki: ……………………………

7. Planowana miesięczna liczba uczniów:

UCZNIOWIE / WYCHOWANKOWIE

1.

2.

3.

w okresie
w okresie
od stycznia od września do
do sierpnia
grudnia roku
roku
budżetowego
budżetowego

w przedszkolu
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
w szkole
W tym:
a) spoza gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko

8. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:
nazwa banku: .………………………………………………………………………………
numer rachunku: ..………………....……………………………………………………….

Sporządził: …………………………………
Podpis, nr telefonu

………………………………
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
(miesiąc) ………………………… …… r.
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ……………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:
…………………………………………………………………………………………………………

UCZNIOWIE / WYCHOWANKOWIE

1.

2.

3.

miesięczna
liczba
uczniów

w przedszkolu
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
w szkole
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko
b) liczba dzieci niepełnosprawnych
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym:
a) spoza gminy Drezdenko

Sporządził: ………………………………………...

……………………………

Podpis, nr telefonu

Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

………………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

ROZLICZENIE ROCZNE
dotacji otrzymanej w ……….. r.
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki: ………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Miesiąc
1
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem:

Rzeczywista
liczba uczniów
/
wychowanków
2

Sporządził: ………………………
Podpis, nr telefonu

Stawka
dotacji na
1 ucznia (
w zł)
3

Kwota dotacji
należnej (w zł)

Kwota
otrzymanej
dotacji (w zł)

Różnica (w
zł)

4

5

6

……………………………………………..………….
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/283/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

……………………………………
pieczątka placówki

Drezdenko, dnia ………..……

WYKAZ
uczniów spoza terenu Gminy Drezdenko
uczęszczających do przedszkola w miesiącu ………….…… …... r.
1. Nazwa i adres przedszkola:
……………………………….…………………………………………………………..............
.......................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………...
Imię i nazwisko ucznia

Data
urodzenia

Adres zamieszkania
(ulica, numer domu, numer
mieszkania, miejscowość)

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Sporządził: …………………………………...
Podpis, nr telefonu

………………………………….
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

