
Uchwała Nr XXXII/247/2009 

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji 

 dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień 

 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 1, 1a, 2a, 2b, 2d, oraz 4 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie roz-

woju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Dobrodzień w wysokości równej kwocie przewi-

dzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrodzień. 

 

§ 2. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowią-

zek szkolny, otrzymują dotację z budżetu Gminy Dobrodzień na każdego ucznia w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 

ogólnej, otrzymywanej przez Gminę Dobrodzień. 

 

§ 3. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu Gminy Dobrodzień na każdego ucznia 

w wysokości równej 75 % ustalonych w tym budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przed-

szkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego  

w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrodzień. 

 

§ 4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego 

lub punktu przedszkolnego otrzymuje z budżetu Gminy Dobrodzień dotację w wysokości równej  

40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym 

przez Gminę Dobrodzień, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświato-

wej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrodzień. 

 

§ 5. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej niepublicz-

ne: szkołę, przedszkole lub formy wychowania przedszkolnego, wymienione w § 1 - 4 niniejszej 

uchwały, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zawie-

rający: 

1) dane podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub wychowanie przedszkolne; 

2) nazwę i adres szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego; 

3) numer rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub formy przedszkolnej; 

4) planowaną liczbę uczniów w roku na jaki dotacja ma być udzielona; 

5) liczbę uczniów w dniu składania wniosku o dotację; 

6) wykaz gmin, w których zamieszkują uczniowie, oraz liczbę uczniów zamieszkałych w poszcze-

gólnych gminach; 

7) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji; 

8) numer i datę wpisu do ewidencji szkół i przedszkoli oraz numer i datę decyzji o nadaniu upraw-

nień szkoły publicznej szkole niepublicznej; 

9) zobowiązanie do natychmiastowego informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów 

lub przyjęciu ucznia zamieszkałego poza Gminą Dobrodzień. 

 



§ 6.1. Warunkiem uruchomienia w danym miesiącu raty dotacji jest złożenie do organu dotujące-

go, do dnia 10 danego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów, w tym uczniów niepełno-

sprawnych oraz uczniów zamieszkałych poza Gminą Dobrodzień. 

2. Dotacja przekazywana jest w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca  

w wysokości 1/12 należnej kwoty, z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

3. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest szkołom zgodnie z liczbą uczniów wykazanych  

w czerwcu, łącznie z absolwentami, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy. 

 

§ 7. Organ prowadzący niepubliczne: szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego 

zobowiązany jest do przekazania organowi dotującemu, w przypadku uczęszczania uczniów niepeł-

nosprawnych, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii opinii o wczesnym wspomaganiu roz-

woju dziecka, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno 

- wychowawczych. 

 

§ 8.1. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że dotacja została pobrana nienależnie lub 

nadmiernej wysokości, kwota nienależnie pobrana podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zale-

głości podatkowych. Odsetki naliczane są od dnia doręczenia wezwania do zwrotu nienależnie po-

branej kwoty. 

2. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący niezgodności stanu faktycznego z informacja-

mi przekazanymi organowi dotującemu przez organ prowadzący niepubliczne: szkołę, przedszkole lub 

formę wychowania przedszkolnego, wypłacanie dotacji jest wstrzymywane do czasu usunięcia tych 

niezgodności przez organ prowadzący. 

 

§ 9.1. Organ prowadzący niepubliczne: szkołę, przedszkole lub formę przedszkolną przedstawia 

co miesiąc pisemne sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 10 miesią-

ca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie raty dotacji. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o sposobie wykorzystania otrzy-

manej dotacji na wydatki bieżące, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych na: 

1) wynagrodzenia pracowników, wraz z pochodnymi; 

2) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii; 

3) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych; 

4) remonty; 

5) wydatki dotyczące najmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

 

§ 10.1. Organ dotujący przeprowadza co najmniej raz w roku w dotowanych: szkole, przedszko-

lu, formie wychowania przedszkolnego okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej 

dotacji. 

2. Organ dotujący bieżąco kontroluje prawidłowość wykorzystywania udzielonej dotacji, na pod-

stawie informacji przekazanych mu przez organ prowadzący dotowaną szkołę, przedszkole lub formę 

wychowania przedszkolnego oraz znanych mu z urzędu. 

 

§ 11. W przypadku szkół, przedszkoli lub form wychowania przedszkolnego, dla których wyso-

kość kwot dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dobrodzień, wypłacana jest rata dotacji  

w wysokości obowiązującej w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji do miesiąca, w którym 

Gmina Dobrodzień poweźmie informację o wysokości tego elementu części oświatowej przypadającej 

jej subwencji ogólnej. W miesiącu następującym po miesiącu powzięcia tej informacji dokonuje się 

odpowiedniego wyrównania kwot wypłaconych rat dotacji. 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXII/163/04 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 września  

2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy dla szkół niepu-



blicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 

 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Damian Karpinski 

 

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydało, uchwałą Nr 118/30/2009 z dnia 

30 grudnia 2009 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały –

opublikowane pod poz. 117. 


