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UCHWAŁA NR XXIX.220.2017
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór oraz
trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875, zm: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zabór publicznych oraz
niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Zabór.
2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zabór dla jednostek,
o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także
tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203);
2) Ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077);
3) Jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały;
4) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 niniejszej
uchwały;
§ 3. 1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej Wnioskodawcą, składa corocznie wniosek o udzielenie
dotacji rocznej do wójta Gminy Zabór do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wnioskodawca składa do 15 dnia miesiąca roku udzielenia dotacji informacje o liczbie uczniów
ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Wzór informacji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wnioskodawca składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po
roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane o ilości uczniów i o wykorzystaniu dotacji określone w załączniku
nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Zabór może okresowo przeprowadzać kontrole, o których
mowa w art 36 ust. 1 Ustawy.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Zabór upoważnieni przez
Wójta Gminy Zabór zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez
wójta, zwierającego:
1) numer upoważnienia;
2) podstawę prawną;
3) imię i nazwisko kontrolującego;
4) nazwę i adres kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.
§ 8. Wójt Gminy jest zobowiązany powiadomić jednostkę kontrolowaną oraz organ prowadzący jednostkę
kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed kontrolą.
§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie
reprezentującej jednostkę kontrolowaną.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres;
2) wskazanie organu prowadzącego;
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrole;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot;
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;
9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;
10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego
o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do
przyczyny tej odmowy;
11) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanej Jednostki i osoby reprezentującej organ
prowadzący.
§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowana Jednostkę odmawia podpisania
protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania
protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną Jednostkę może zgłosić Wójtowi Gminy Zabór
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń
kontroli zawartych w protokole.
4. Wójt Gminy Zabór rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie
kontrolowaną jednostkę o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
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§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do
dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanej Jednostce, Wójt Gminy Zabór w terminie 14 dni
od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w § 10 ust. 3,
kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części
przekazanej dotacji.
2. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają
Wójta Gminy o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 12. Traci moc uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Zabór z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zabór przez osoby
prawne lub fizyczne.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
Przewodniczący Rady
Lech Merda
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX.220.2017
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 grudnia 2017 r.
…………………..... ….. ……………………… dnia …………… r.
(pieczęć organu prowadzącego)
( nazwa miejscowości)
WÓJT GMINY ZABÓR
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
NA ROK ………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres jednostki dotowanej)
numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji jednostek niepublicznych prowadzonej przez
Gminę Zabór:
……………………………………………………………….………………………………………………………………….
2) Imię i nazwisko lub nazwa osoby prowadzącej jednostkę dotowaną:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3) Planowana liczba uczniów ogółem:…………………………………………, w tym:
w klasach I 1 ……………….
w klasach II 1 ……………….
w klasach III 1 ……………….
w klasach IV 1 ……………….

w klasach V 1 ……………….
w klasach VI 1 ……………….
w klasach VII 1 ……………….
w klasach VIII 1 ……………….

4) Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Pesel

Oznaczenie
wagi 2

Wartość
Wagi 2

1
2
3
4
5
5) Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 4 - ……………
6) Planowana liczba uczniów pełnosprawnych do lat 5 niebędących mieszkańcami Gminy Zabór 4 …………
7) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
.............................................................................................................................................
….…………………………
(podpis wnioskodawcy)
Dotyczy szkoły podstawowej
Oznaczenie wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
3
W przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia
4
Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
1
2

Klasa
3
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX.220.2017
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 grudnia 2017 r.
…………………………………..
(miejscowość, data)
INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
za miesiąc ………………... …………….. r.
Nazwa organu prowadzącego: …………………………………………………………………
Adres organu prowadzącego: …………………………………………………………………
Nazwa jednostki: ………………………………………………………………………………
Adres jednostki: ………………………………………………………………………………
Ogólna liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja (stan na pierwszy roboczy dzień
miesiąca) ………………………….
1) Liczba uczniów ogółem:……………………………………………………………, w tym:
w klasach I 1 ……………….
w klasach II 1 ……………….
w klasach III 1 ……………….
w klasach IV 1 ……………….

w klasach V 1 ……………….
w klasach VI 1 ……………….
w klasach VII 1 ……………….
w klasach VIII 1 ……………….

2) Informacja o uczniach niepełnosprawnych
L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Pesel

Oznaczenie
wagi 2

Wartość
Wagi 2

1
2
3
4
5
3) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 4 - ……………
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: ………………………………………….
Numer telefonu: …………………………………………………
.
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ………………………………...
Numer telefonu: ………………………………………………..
……………………………………….
Miejscowość i data

…………………………………
pieczątka i podpis

Dotyczy szkoły podstawowej
Oznaczenie wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
3
W przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia
4
Dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
1
2

Klasa
3
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Adnotacje urzędowe
1. Faktyczna liczba uczniów …………………………….…………………………………….
2. Liczba uczniów bez uczniów niepełnosprawnych
3. Stawka dotacji na ucznia

……………………………………..

……………………….………………………………………

4. Należna dotacja (2 x 3) …………………………..…………………………………………..
5. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi
6. Stawka dotacji na ucznia

…..…………………………..

……………………………….………………………………

7. Należna dotacja (5 x 6) ……….……………………………………………………………..
8. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ………………………………………
9. Stawka dotacji na ucznia

………………………..…………………………………………

10. Należna dotacja (8 x 9)

……..……….…………………………………………………..

11. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi
12. Stawka dotacji na ucznia
13. Należna dotacja (11 x 12)

…………..………………………..

…………………………………………………………………
………..….…………………………………………………..

14. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi

………….………………………..

15. Stawka dotacji na ucznia

……………….…………………………………………………

16. Należna dotacja (14 x 15)

…….……….…………………………………………………..

17. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

…….……………………

18. Stawka dotacji na ucznia ……………..……………..………………………………………
19. Należna dotacja (17 x 18)

…………………..….…………………………………………..

20. Należna dotacja ogółem na uczniów niepełnosprawnych …………………………………..
21. Należna dotacja ogółem (4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19).

……………………………………

Kwota należnej dotacji do przekazania w miesiącu ……… …….. roku - ……………...
miesiąc

……………………………………
Sporządził

……………………………….
data

rok

………………………
Zatwierdził
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX.220.2017
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 grudnia 2017 r.
…………………………………..
(miejscowość, data)
INFORMACJA O WYDATKACH
PONIESIONYCH Z DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZABÓR OTRZYMANEJ* ZA ROK ………..
W KWOCIE: ……………………… ZŁ
Nazwa organu prowadzącego: …………………………………………………………………
Adres organu prowadzącego: …………………………………………………………………
Nazwa jednostki: ………………………………………………………………………………
Adres jednostki: ………………………………………………………………………………

L.p.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego
dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania
z dokumentu
wymienionego
w kolumnie 2

1

2

3

Data
wystawienia
rachunku,
faktury
lub innego
dowodu
księgowego
4

Przedmiot dokonanego zakupu
lub płatności

Data
dokonanej
płatności

Kwoty
płatności
w ramach
dotacji
Gminy Zabór

5

6

7

1.
2.
Razem ze środków dotacji:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie:
……………………….………………………………..
Numer telefonu kontaktowego:
…………………………………….………………...
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ………………………………………………………
Numer telefonu: …………………………………….
…………………………………
Miejscowość, data

………………………………..
pieczątka i podpis

*) Wypełnić oddzielnie, gdy rozliczenie dotyczy uzupełnienia do dotacji z roku poprzedniego.
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7

6

5

4

3

2

1

Przekazana dotacja

Należna dotacja

Liczba uczniów objętych
wczesnym wspom. rozwoju

Przekazana dotacja

Należna dotacja

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Przekazana dotacja

Należna dotacja

Liczba uczniów (bez
niepełnosprawnych)

Wyszczególnienie

9
10 Należna dotacja ogółem
11 Przekazana dotacja ogółem
12 Rozliczenie
(nadpłata/niedopłata)
Uwagi.

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Zestawienie otrzymanej przekazanej dotacji
Marzec Kwiecień

Wrzesień Październik

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (wypełnia Gmina Zabór)

Styczeń Luty

Listopad

Grudzień

Razem

…………………………………………………………....…………………………………………………………………….....................................................................................

…………………………………………………………....…………………………………………………………………….....................................................................................
Zatwierdzam rozliczenie na kwotę ……………………………………………………….

……………………………………………………………………..……..

(data i podpis Wójta lub upoważnionego pracownika)

