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UCHWAŁA NR XXVIII/251/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i 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 2016r., poz. 446 ze zmianami), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale są, działające na
terenie Gminy Słubice:
1) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych,
2) niepubliczne przedszkola,
3) osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
4) niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie do Burmistrza Słubic wniosku przez osobę prowadzącą
lub osobę zamierzającą prowadzić jednostkę, o której mowa w § 1. w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Słubice.
§ 4. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75%
podstawowej kwoty dotacji, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej
na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słubice.
§ 5. Osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia
dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słubice.
§ 6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Słubice.
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§ 7. 1 Dotacja przekazywana jest na liczbę uczniów zawartą w informacji o liczbie uczniów sporządzonej
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
2. Informację, o której mowa w ust. 2 składa się
Administracyjnego Oświaty w Słubicach.

do

dnia 5 każdego miesiąca do Zespołu

3. Dotacja przekazywana jest co miesiąc na rachunek bankowy wskazany w informacji, o której mowa
w ust. 1, do ostatniego dnia danego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do 15 grudnia.
§ 8. 1 Rozliczenie wykorzystanej dotacji za dany rok budżetowy składa się do Burmistrza Słubic według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały do 15 stycznia roku, następującego po roku, którego dotyczy
rozliczenie.
2. Zatwierdzenia rozliczenia wykorzystanej dotacji dokonuje Burmistrz Słubic
następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

do 28 lutego roku

§ 9. 1. Prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji przez jednostki, o których mowa w § 1 podlega
kontroli.
2. Kontrola dokonywana jest przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Burmistrza Słubic.
3. O terminie i zakresie kontroli, o której mowa w ust. 1 powiadamia się organ prowadzący jednostkę,
najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
4. Z dokonanej kontroli sporządza się protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu
prowadzącego jednostkę, drugi dla organu przeprowadzającego kontrolę.
5. Na podstawie protokołu kontroli, o którym mowa w ust. 4, sporządza się wnioski i zalecenia pokontrolne
oraz termin ich wykonania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XLV/448/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Olejniczak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/251/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok ………
a) Dane jednostki
1. Oznaczenie jednostki* (zaznaczyć właściwe)
Niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej
Niepubliczne przedszkole
Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego

2. Pełna nazwa jednostki

3. Adres jednostki

4. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę

5. Numer rachunku bankowego jednostki

b) Dane organu prowadzącego jednostkę
1. Osoba* (zaznaczyć właściwe)
prawna
fizyczna

2. Nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

3. Adres osoby prawnej/osoby fizycznej*

4. Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący
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c) Planowana liczba uczniów w jednostce
1. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień
Ogółem, w tym:
uczniowie niepełnosprawni

lp.

rodzaj niepełnosprawności zgodnie
z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego

liczba uczniów

rodzaj niepełnosprawności zgodnie
z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego

liczba uczniów

1.
2.
…

uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
uczniowie uczący się poza szkołą
Uczniowie objęci dodatkową nauką języka polskiego
uczniowie uczący się w klasie I-III

2. Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień
Ogółem, w tym:
uczniowie niepełnosprawni

lp.

1.
2.
…

uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
uczniowie uczący się poza szkołą
Uczniowie objęci dodatkową nauką języka polskiego
uczniowie uczący się w klasie I-III

………………………, dnia ………...
miejscowość

………………………………………….........
pieczątka i podpis osoby reprezentującej
organ prowadzący
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/251/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Informacja dotycząca liczby uczniów
w miesiącu………………….. roku ………
a) Dane jednostki
1. Oznaczenie jednostki* (zaznaczyć właściwe)
Niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej
Niepubliczne przedszkole
Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego

2. Pełna nazwa jednostki

3. Adres jednostki

4. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę

5. Numer rachunku bankowego jednostki

b) Liczba uczniów jednostki według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca:
Ogółem, w tym:
uczniowie niepełnosprawni

lp.

1.
2.
…

uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
uczniowie uczący się poza szkołą
uczniowie objęci dodatkową nauką języka polskiego
uczniowie uczący się w klasie I-III

rodzaj niepełnosprawności zgodnie
z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego

liczba uczniów
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c) Dane uczniów spoza Gminy Słubice
Lp.
1.
2.
…

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Gmina

………………………, dnia ………...

…………………………………………

miejscowość

pieczątka i podpis osoby reprezentującej
jednostkę
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/251/2016
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Rozliczenie wykorzystanej dotacji za rok ………………
a) Dane jednostki
1. Oznaczenie jednostki* (zaznaczyć właściwe)
Niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej
Niepubliczne przedszkole
Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego

2. Pełna nazwa jednostki

3. Adres jednostki

4. Imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę

5. Numer rachunku bankowego jednostki

b) Informacja o wykorzystaniu dotacji
1.
2.
3.
4.

Kwota otrzymanej dotacji
Kwota wykorzystanej dotacji
Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą wykorzystanej dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu

c) Szczegółowe informacje o sposobie wydatkowania dotacji
Lp.

Numer rachunku, faktury
lub innego dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Data
dokonanej
płatności

1.
2.
3.
…
Kwota wykorzystanej dotacji równa dotacji z części b) poz. 2)

Wskazane
kwoty
płatności
angażującej
środki dotacji

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–8–

Poz. 2825

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ……………………………………….
Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………….

………………………, dnia ………...

…………………………………………

miejscowość

pieczątka i podpis osoby reprezentującej
jednostkę

