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UCHWAŁA NR XX.106.2016
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Górzyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Górzyca uchwala, o następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli pobrania i wykorzystania
dotacji z budżetu Gminy Górzyca, prowadzonym na terenie Gminy Górzyca:
1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki,
2) niepublicznym szkołom niewymienionym w pkt 1,
3) niepublicznym przedszkolom,
4) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego.
§ 2. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną
formę wychowania przedszkolnego, złożony do Wójta Gminy Górzyca nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wysokość dotacji ustala się na jednego ucznia:
1) objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w placówkach wymienionych w §1, które zgodnie z art. 71b
ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości kwoty przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez gminę,
2) w szkołach, o których mowa w §1 pkt 1, w wysokości 115% kwoty przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Górzyca
w danym roku,
3) w szkołach, o których mowa w §1 pkt 2, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,
4) w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w §1 pkt 3, spełniających warunki określone w art. 90
ust. 1b ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na jednego ucznia
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niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę w danym roku,
5) w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w §1 pkt 3, niespełniających warunków, o których mowa
w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, w wysokości równej 90% ustalonych w budżecie gminy
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące
dochody budżetu gminy, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminę w danym roku,
6) w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w §1 pkt 4, spełniających
warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, w wysokości 50% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym
że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę w danym roku,
7) w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w §1 pkt 4,
niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, w wysokości
40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę w danym roku.
§ 4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na
wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły lub przedszkola, z tym że część za grudzień jest
przekazywana w terminie do 15 grudnia.
§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest jako iloczyn liczby uczniów według stanu na pierwszy
dzień każdego miesiąca wskazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy w Górzycy w terminie do 10-go
dnia każdego miesiąca oraz wysokości dotacji na jednego ucznia, o której mowa w § 3 pkt 1-7.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2.
§ 6. W przypadku zmiany wysokości dotacji udzielanych w ciągu roku na jednego ucznia, o których mowa
w §3, weryfikacja przyznanej dotacji za okres od kiedy zmiana obowiązuje następuje w terminie 30 dni od daty
otrzymania informacji o zmianie wysokości dotacji.
§ 7. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub przedszkole przekazuje rozliczenie z otrzymanej dotacji
w terminie:
1) do 10 stycznia roku następującego po roku, w którym otrzymała dotację za okres od 1 stycznia do
31 grudnia, dla każdego typu i rodzaju szkoły i przedszkola oddzielnie,
2) do 10 dni po zakończeniu działalności w przypadku, gdy szkoła lub przedszkole kończy swoją działalność
w trakcie roku budżetowego za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymała
ostatnią dotację.
2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 8. 1. Organ dotujący dokonuje ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji w terminie:
1) do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym organ udzielił dotacji - w przypadku przekazania
rozliczenia dotacji, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1,
2) do 14 dni od daty złożenia rozliczenia dotacji - w przypadku przekazania rozliczenia dotacji, o którym
mowa w §7 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku wystąpienia, w wyniku rozliczenia, niedopłaty dotacji gmina przekaże wyrównanie kwoty
dotacji należnej:
1) za rok poprzedni - w terminie do 31 stycznia,
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2) za okres od początku roku do miesiąca w którym osoba prowadząca otrzymała ostatnią dotację - w terminie
14 dni od daty złożenia rozliczenia dotacji.
3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 stycznia roku
następnego.
4. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o których mowa w § 8 ust. 3 nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tych terminów.
§ 9. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi do Urzędu Gminy w Górzycy
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od stwierdzenia tych
okoliczności, stosownie do art. 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 10. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji przyznanych szkołom i przedszkolom z budżetu gminy.
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Górzycy. Mają oni prawo wstępu do dotowanych
szkół i przedszkoli oraz do wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych
w informacjach miesięcznych, na podstawie których przekazywana była dotacja oraz sprawdzenie
prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oświaty.
4. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na daną
szkołę lub przedszkole w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich dokumentów objętych zakresem
kontroli.
6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego
i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Górzyca kieruje wystąpienie pokontrolne, w którym
informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
9. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Wójta Gminy Górzyca o sposobie realizacji
zaleceń pokontrolnych.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzanych na terenie Gminy Górzyca przez
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 1348).
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Bańka
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Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Górzyca
Nr XX.106.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

…………………………………………….
Pieczątka organu prowadzącego

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………..
I. WNIOSKODAWCA

□osoba prawna □osoba fizyczna
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
Wnoszę o udzielenie dotacji dla szkoły/ przedszkola:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę
Górzyca ..............................................................................................................................................
Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej wydaje przez ..................................
............................................................................................................................................................
Numer i nazwa rachunku bankowego szkoły/ przedszkola, na który należy przekazywać
dotację:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
III. DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
Styczeń – sierpień – liczba uczniów ogółem: ..................................................................................
- w tym niepełnosprawnych z podaniem wag: .................................................................................
- w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy
o systemie oświaty: ............................................................................................................................
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- w tym spoza terenu Gminy Górzyca:
liczba uczniów:………………………… gmina:. .............................................................................
liczba uczniów…………………………. gmina: ..............................................................................
liczba uczniów:………………………… gmina: ..............................................................................
wrzesień – grudzień – liczba uczniów ogółem: ...............................................................................
- w tym niepełnosprawnych z podaniem wag*: .................................................................................
- w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy
o systemie oświaty: ............................................................................................................................
- w tym spoza terenu Gminy Górzyca:
liczba uczniów:………………………… gmina:. .............................................................................
liczba uczniów…………………………. gmina: ..............................................................................
liczba uczniów:………………………… gmina: ..............................................................................
……………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis i pieczątka osoby/osób
reprezentujących organ prowadzący

WYPEŁNIA URZĄD GMINY GÓRZYCA

Sprawdzono zgodność wniosku z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez
Urząd Gminy w Górzycy.

……………………………………
miejscowość, data



…………………………………………
podpis pracownika Urzędu Gminy
w Górzycy

Wagi określane corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
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Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Górzyca
Nr XX.106.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

………………………………………….

Górzyca, dnia …………………….….

Pieczątka organu prowadzącego

INFORMACJA MIESIĘCZNA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
(wg. stanu na dzień 1 miesiąca ……………………… roku………………..)
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca

□ osoba prawna

□ osoba fizyczna

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

III. INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
Liczba uczniów ogółem: ....................................................................................................................
- w tym niepełnosprawnych z podaniem wag: .................................................................................
- w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust 3 i 3a ustawy
o systemie oświaty: ............................................................................................................................
- w tym spoza terenu Gminy Górzyca (dotyczy uczniów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i innych form wychowania przedszkolnego) ……………………………………………………….
IV. PODPISY OSOBY/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN
PROWADZĄCY
……………………………………
miejscowość, data


……………………………………………
podpis i pieczątka osoby/osób
reprezentujących organ prowadzący

Wagi określane corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
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Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Górzyca
Nr XX.106.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r.

…………………………………………….

Górzyca, dnia……………………..

Pieczątka organu prowadzącego

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
ZA ROK……………………….
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
Wnioskodawca:

□osoba prawna

□osoba fizyczna

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole; adres)

II. DANE SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/ przedszkola)

III. INFORMACJA O OTRZYMANEJ DOTACJI

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miesiąc

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
objętych wczesnym
z podaniem wag wspomaganiem rozwoju

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

Kwota
otrzymanej
dotacji
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IV. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
Lp.

I.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji zgodnie
z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
(dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej
szkoły/ przedszkola)
Pokrycie wydatków bieżących szkół/przedszkoli, obejmujących
każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły/przedszkola,
w tym na:
a)wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę/przedszkole,
jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły/przedszkola albo
prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie
oświaty
- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego – wymienić:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne,
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznowychowawczemu realizowanemu w szkołach/przedszkolach,
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,
d) meble,
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%
ich wartości, w momencie oddania do używania – wymienić:

Wysokość poniesionych
wydatków finansowych
w ramach otrzymanej
dotacji
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OGÓŁEM

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi:
Ogółem:…………………………………… (słownie:……………………………………………)

……………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis i pieczątka osoby/ osób
reprezentujących organ prowadzący

Wypełnia Urząd Gminy w Górzycy

Potwierdzenie złożenia informacji
……………………………………
Data



……………………………………………
podpis pracownika
Urzędu Gminy Górzyca

Wagi określane corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

