Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 24

– 2332 –

Poz. 701

701
UCHWAŁA Nr XLIII/308/2009 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz.
558 Nr 113 poz. 984. Nr 153 poz. 1271. Nr 214
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr
167 poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457. Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ze zmianami), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781;
Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141. Nr 94 poz. 788,
Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091. Nr 167 poz.
1400 i Nr 249 poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. Nr 144
poz. 1043. Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658;
Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273. Nr 80 poz. 542.
Nr 114 poz. 791. Nr 120 poz. 818. Nr 180 poz.
1280. Nr 181 poz. 1292; Dz.U. 2008 r. Nr 70 poz.
416. Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235
poz. 1618; Dz.U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31
poz. 206, Nr 56 poz. 458 ze zmianami) Rada Gminy
Rokietnica uchwala, co następuje:
§1. Niniejsza uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych oraz tryb i zakres przeprowadzenia
kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej
dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów placówek niepublicznych zlokalizowanym na terenie Gminy Rokietnica w tym:
1) typy i rodzaje szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie Gminy Rokietnica przez
osoby prawne lub fizyczne, na które z budżetu Gminy Rokietnica będzie udzielana dotacja,
2) zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji,
3) podstawę obliczenia dotacji,
4) tryb udzielania i rozliczania dotacji,
5) zakres danych, które powinny być zawarte w
rozliczeniu wykorzystania dotacji,
6) termin i sposób rozliczenia dotacji,
7) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
§2. 1. Dotacje z budżetu Gminy Rokietnica są
udzielane szkołom i placówkom niepublicznym na
dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki uczniów, w tym
profilaktyki społecznej.

2. Dotacja jest udzielana niepublicznym szkołom i
placówkom następujących typów i rodzajów
1) niepubliczne przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi i z oddziałami
integracyjnymi,
2) innych form wychowania przedszkolnego
(punkty i zespoły przedszkolne),
3) niepubliczne szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi, oddziałami integracyjnymi, sportowe i z oddziałami
sportowymi,
4) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z
oddziałami specjalnymi, oddziałami integracyjnymi,
dwujęzyczne, sportowe, z oddziałami sportowymi
oraz mistrzostwa sportowego,
§3. Ile razy w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć wszystkie
typy szkół, przedszkoli i placówek wymienionych w
§2 ust. 2,
2) uczniu należy przez to rozumieć ucznia lub słuchacza szkoły, dziecko w przedszkolu lub wychowanka w placówce,
3) uczniu niepełnosprawnym należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71
b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
Określenie ucznia niepełnosprawnego jest konieczne ze względów formalnych, jako że nie każdy uczeń niepełnosprawny posiada orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, a tylko na takie
dzieci udzielana jest subwencja i tylko o tych mowa
jest w art. 71 b ustawy,
4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą daną
szkołę, placówkę niepubliczną,
5) organie dotującym - należy przez to rozumieć
Gminę Rokietnica,
6) roku rozliczeniowym - należy przez to rozumieć
rok budżetowy, w którym została udzielona dotacja.
§4. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę.
2. Wniosek o udzielenie dotacji organ prowadzący
składa organowi dotującemu w terminie do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. We wniosku o udzielenie dotacji organ prowadzący zawiera następujące dane:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,
2) imię, nazwisko oraz funkcja lub stanowisko
osoby reprezentującej organ prowadzący,
3) nazwę i adres szkoły,
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4) numer telefonu,
5) typ i rodzaj szkoły,
6) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych,
7) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na
które będzie przekazywana dotacja,
8) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata
szkolne.
4. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkoły w trakcie roku budżetowego, w którym
szkoła jest dotowana, do wniosku dołączony zostaje
aneks, zawierający następujące informacje:
1) na jakiej podstawie została dokonana zmiana
organu prowadzącego (nazwa i data umowy, porozumienia lub innego dokumentu świadczącego o
zmianie),
2) nazwę nowego organu prowadzącego daną
szkołę oraz dokładny adres siedziby nowego organu
prowadzącego,
3) datę zaświadczenia o dokonaniu zmian w zaświadczeniu o wpisie szkoły do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych, w którym podana jest informacja o zmianie organu prowadzącego,
4) nazwę i numer konta szkoły, na który ma być
przekazywana dotacja wraz z informacją, od którego miesiąca dotacja na prowadzenie danej szkoły
ma być przekazywana na podane konto.
5. Aneks, o którym mowa w pkt 6, organ prowadzący, który przejął szkołę, przekazuje organowi dotującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zaświadczenia o zmianie w treści zaświadczenia o
wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, na podstawie którego placówka funkcjonuje.
6. Organ prowadzący przedszkola, o których
mowa w §7 ust. 4 uchwały, dołącza do wniosku o
udzielenie dotacji oświadczenie, że w przedszkolu
stosowane są zasady odpłatności za przedszkole,
jakie obowiązują w przedszkolach prowadzonych
przez organ dotujący.
7. Organ prowadzący, o którym mowa w §7 ust.
7 uchwały, dołącza do wniosku o udzielenie dotacji
oświadczenie, że organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez ministra właściwego do spraw
oświaty w rozporządzeniu dotyczącym organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
8. Jeśli w trakcie roku, na który został złożony
wniosek, organ prowadzący dokonał zmian danych
o szkole lub numerze bankowym, wniosek zostaje
uzupełniony o informację o dokonanych zmianach.
§5. Podstawa obliczenia dotacji oraz jej wysokość
1. Podstawą obliczenia dotacji jest:
1) dla uczniów przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego - ustalona na dzień 1
stycznia danego roku, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na ucznia danego typu i rodzaju
przedszkola publicznego prowadzonego przez organ
dotujący, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
również wysokość kwoty subwencji przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu w
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części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Rokietnica, art. 90 ust. 2b. 2d
2) dla uczniów szkół, w których uczeń spełnia
obowiązek nauki - wysokość kwoty subwencji przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący, art. 90 ust. 2a,
3) dla uczniów szkół, w których uczeń nie spełnia
obowiązku nauki - ustalona na dzień 1 stycznia danego roku wysokość wydatków bieżących ponoszonych przez organ dotujący na ucznia danego typu i
rodzaju szkoły prowadzonej przez organ dotujący,
art. 90 ust. 3
4) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem
rozwoju - wysokość kwoty subwencji przewidzianej
na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący art. 90 ust.
1a.
2. W przypadku nie prowadzenia przez Gminę Rokietnica szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu
i rodzaju art. 90 ust. 2b. 3
§6. 1. Do czasu ustalenia wysokości dotacji na
ucznia danego typu i rodzaju szkoły na dany rok
budżetowy, dotacja będzie udzielana w wysokości
ponoszonej na ucznia w poprzednim roku budżetowym.
2. Za okres wymieniony w pkt 1 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji.
§7. Ustala się wysokość dotacji miesięcznej na
ucznia danego typu i rodzaju szkoły.
1. Prowadzącym niepubliczne przedszkola ogólnodostępne przysługuje dotacja na każde dziecko
w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie
wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w
przedszkolach publicznych danego typu i rodzaju
prowadzonych przez Gminę Rokietnica w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący art. 90 ust. 2b,
2. Prowadzącym niepubliczne przedszkola z oddziałami integracyjnymi przysługuje dotacja na każde dziecko w wysokości równej 75% ustalonych
w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach publicznych z oddziałami integracyjnymi prowadzonych przez Gminę Rokietnica w
przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej
na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
organ dotujący art. 90 ust. 2b.
3. Prowadzącym niepubliczne oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75%
ustalonych w budżecie wydatków bieżących pono-
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szonych w publicznych oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Rokietnica w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez organ dotujący, art. 90 ust. 2b.
4. Prowadzącym niepubliczne przedszkola specjalne przysługuje dotacja na każdego ucznia w
wysokości równej 75% ustalonych w budżecie
wydatków bieżących ponoszonych w publicznych
przedszkolach specjalnych danego typu i rodzaju
prowadzonych przez Gminę Rokietnica, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że w kwocie nie niższej niż przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący.
5. Prowadzącym niepubliczne punkty i zespoły
przedszkolne, o których mowa w art. 14a i 14c
ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40%
ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych
danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę
Rokietnica w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia innej
formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ
dotujący art. 90 ust. 2d
6. Prowadzącym niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na
każdego ucznia dotacja w wysokości równej kwocie
przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący art. 90 ust. 2a,
7. Na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem
rozwoju w przedszkolu, szkole podstawowej, ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie
oświaty, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na
ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rokietnica w przeliczeniu na jednego ucznia art. 90 ust. 1a
§8. Tryb udzielania i rozliczania dotacji
1. Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania
dotacji podaje informację o aktualnej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który
udzielana jest część dotacji przypadająca na dany
miesiąc.
2. Dotacja przysługuje na każdego aktualnego
ucznia szkoły.
§9. Dotacja nie przysługuje:
1) na dzieci w wieku poniżej 2,5 lat.
2) na ucznia zapisanego do szkoły, ale nie uczęszczającego na zajęcia oraz nie przystępującego do
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zaliczeń, sprawdzianów lub egzaminów;
3) na ucznia, który nie został promowany na kolejny etap nauczania i został skreślony z listy uczniów;
dotacja nie przysługuje od miesiąca następnego po
miesiącu, w którym uczeń nie uzyskał promocji,
5) na ucznia, który został przyjęty do szkoły, promowany lub dopuszczony do powtarzania roku /
semestru z naruszeniem obowiązujących przepisów
lub naruszeniem zasad, dotyczących warunków i
sposobu wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
określonych w statucie szkoły.
§10. 1. Informacja o liczbie uczniów powinna być
dostarczona w ciągu pierwszych 5 dni roboczych
każdego miesiąca w formie pisemnej, w której dane
o uczniu zawierają: imię i nazwisko ucznia, PESEL,
adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do
ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący ma obowiązek złożenia w siedzibie organu
dotującego zbiorczej informacji o liczbie uczniów w
danym miesiącu w formie podpisanego dokumentu,
według wzoru zaproponowanego przez organ dotujący.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, podpisuje
organ prowadzący lub dyrektor szkoły.
4. Jeśli do przedszkola, oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej lub placówki innej formy
wychowania przedszkolnego uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w ust. 1, w
załączniku do informacji przekazuje dane o uczniach
z innych gmin.
5. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości zawartej w informacji, o której mowa w ust. 1-4, organ
prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na
piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.
6. W przypadku sporu pomiędzy jednostkami, dotyczącego określenia, uczniem jakiej szkoły jest dane
dziecko, decydującym o tym, jakiej szkole należna
jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu,
będzie pisemne oświadczenie rodziców / opiekunów
prawnych ucznia lub w przypadku ucznia pełnoletniego- pisemne oświadczenie ucznia o faktycznym
miejscu zamieszkania.
7. Kwota nadpłaconej lub nie dopłaconej dotacji
będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc. W przypadku, gdy zbyt późno do organu dotującego wpłynie informacja na podstawie,
której winna być dokonana korekta dotacji, zostanie
ona uwzględniona w terminie nie później niż ostateczne rozliczenie dotacji za cały rok jej udzielenia.
§11. 1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji o której mowa w §10.
2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący we
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w §4
uchwały, w aneksie do wniosku, lub, w przypadku
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zmiany rachunku, stosownym piśmie organu prowadzącego, informującym o zmianie nazwy lub / i numeru rachunku bankowego Numer i nazwa rachunku szkoły muszą być udokumentowane
3. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji:
1) gdy stracił aktualność wpis do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych, do czasu jego aktualizacji,
2) braku informacji o liczbie uczniów na dany miesiąc, do czasu uzupełnienia informacji,
3) gdy w otrzymanej od organu sprawującego
nadzór pedagogiczny informacji zostanie stwierdzone, że szkoła działa z naruszeniem przepisów prawa,
4) zaprzestania działalności szkoły.
4. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w
przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:
1) dotacja lub jej część została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w
wystąpieniu pokontrolnym,
2) dotacja została wykorzystana niezgodnie z
przeznaczeniem.
§12. 1. Organ prowadzący ma obowiązek prowadzić księgowość w sposób umożliwiający wyodrębnienie kwot wydatkowanych z dotacji przekazanej
przez organ dotujący.
2. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie
wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o:
1) liczbie uczniów wg stanu na 1 dzień miesiąca,
uczęszczających do szkoły w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
2) kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z
budżetu Gminy Rokietnica szkół przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno
dla każdej szkoły.
4. Rozliczenie według wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o którym mowa
w ust. 1, będzie miało zastosowanie od 1 stycznia
2010 r.
5. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do organu dotującego do dnia: 20 stycznia,
roku następującego po roku udzielenia dotacji.
6. W przypadku zaprzestania działalności szkoły,
organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. l, w terminie 21 dni, po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku
roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.
7. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie
roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć
rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w
ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.
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§13. 1. Jeśli z rozliczenia wynika, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości, na skutek
pomyłki organu prowadzącego, to w tej części podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy Rokietnica w
terminie do 28 lutego roku następującego po roku,
w którym nastąpiło udzielenie dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej. Art. 145. 146, 190 ustawy o finansach
publicznych.
2. Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata należnej
kwoty dotacji za dany rok kalendarzowy, wyrównanie dotacji nastąpi do 28 lutego roku następującego
po roku, w którym udzielono dotacji.
§14. Tryb i zakres przeprowadzenia kontroli w
szkołach i placówkach niepublicznych art. 90 ust.
4 §14
Szkoły, na prowadzenie których Gmina Rokietnica
udziela dotację, mogą być kontrolowane w zakresie
obejmującym prawidłowość naliczenia i wykorzystania dotacji.
§15. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rokietnica mają prawo:
1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem
faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w §8 uchwały, tym samym
mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów
szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji organizacyjnej szkoły,
2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania
przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu Gminy Rokietnica, tym samym mogą mieć wgląd
do dokumentacji finansowej szkoły.
§16. 1. Kontrola może być planowana lub doraźna.
2. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole.
3. Podstawą do wykonywania czynności kontrolnych jest legitymacja służbowa oraz upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli.
§17. 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w
siedzibie jednostki kontrolnej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeby - w
siedzibie organu prowadzącego daną szkołę.
2. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu i poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na
podstawie dokumentów wymienionych w §16 ust.
3.
§18. Wójt Gminy Rokietnica określi w zarządzeniu
szczegółowe procedury kontroli.
§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rokietnica
§20. Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
§21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Rokietnica
(-) Teresa Bartol
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