
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/182/13 

RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

z dnia 29 stycznia 2013 r. 

w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół publicznych działających na 

terenie gminy Kostomłoty, zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż 

Gmina Kostomłoty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Publicznym szkołom podstawowym działającym na terenie gminy, zakładanym i prowadzonym 

przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Kostomłoty, przysługuje dotacja na każdego ucznia 

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu 

i rodzaju prowadzonych przez Gminę Kostomłoty, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego 

ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Kostomłoty.  

2. Publicznym szkołom podstawowym działającym na terenie gminy, zakładanym i prowadzonym przez 

osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Kostomłoty, przysługuje dotacja na ucznia objętego wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kostomłoty.  

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w §1, przekazywana jest pod warunkiem, że osoba prowadząca publiczną 

szkołę, złoży wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego 

rok otrzymywania dotacji.  

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest odrębnie dla każdej szkoły i powinien zawierać 

informacje określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno publicznych szkół, występujących po 

raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i tych, które z dotacji już korzystają.  

§ 3. 1. Dotacja o której mowa w §1, obliczana jest w oparciu o miesięczną informację o liczbie uczniów, na 

podstawie danych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.1  

2. Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień, przysługuje na liczbę uczniów wykazanych 

w miesięcznej informacji o liczbie uczniów za miesiąc czerwiec .  

§ 4. 1. Wnioskujący o dotację sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy:  

1) do dnia 15 każdego miesiąca – którego dotyczy naliczana część dotacji, nie wyłączając miesięcy 

wakacyjnych – miesięczną informację o liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  
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2) nie później niż do 15 stycznia następnego roku – roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji – 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych 

dotacji.  

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kostomłoty przy wykonywaniu czynności kontrolnych:  

1) mają prawo wstępu do jednostek określonych w §1oraz do wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania;  

2) mogą przetwarzać dane osobowe uczniów szkoły.  

3. Zakres kontroli obejmuje:  

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa 

w §4 ust. 1 pkt. 1 na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę 

sporządzenia tej informacji;  

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji poprzez weryfikację rodzaju wydatków finansowanych 

z otrzymanej dotacji na podstawie rachunków, faktur bądź innych dokumentów finansowych.  

4. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości związane 

z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

podlega ona zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.  

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/172/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla podstawowych szkół publicznych działających na terenie gminy Kostomłoty, zakładanych 

i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Kostomłoty, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości jej wykorzystania.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Gawlik 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/182/13 

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 stycznia 2013 r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/182/13 

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 stycznia 2013 r. 

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/182/13 

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 stycznia 2013 r. 

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI  
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