
UCHWAŁA NR XXIX/214/09 RADY GMINY ŁOMśA 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane  
w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy ŁomŜa przez osoby 

prawne i fizyczne 

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,  
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,  
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,  
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 7 i 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane  
w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy ŁomŜa przez osoby 
prawne i fizyczne. 

§ 2. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na kaŜdego ucznia w wysokości 
75 % planowanych wydatków bieŜących zapisanych w uchwale budŜetowej wg stanu na początek 
roku budŜetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez przez najbliŜszą gminę. 

2. Dotacje dla oddziałów 5 godzinnych prowadzonych w przedszkolach przysługują na 
kaŜdego ucznia w wysokości  5/10 kwoty określonej w ust. 1. 

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, otrzyma na kaŜdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budŜetu gminy w wysokości nie niŜszej 
niŜ 40 % wydatków bieŜących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez najbliŜszą gminę. 

§ 3. Szkoły publiczne otrzymują na kaŜdego ucznia dotacje z budŜetu Gminy w wysokości 
równej wydatkom bieŜącym zapisanym w uchwale budŜetowej wg stanu na początek roku 
budŜetowego, przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Gminę ŁomŜa . 

§ 4. 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na kaŜdego ucznia dotacje z budŜetu Gminy 
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 



2. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, 
otrzymują na kaŜdego wychowanka dotacje z budŜetu w wysokości nie niŜszej niŜ kwota 
przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla  gminy . 

§ 5. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych mogą otrzymywać na 
kaŜdego ucznia dotacje z budŜetu gminy w wysokości 20 % kwoty przewidzianej na jednego 
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę , w przypadkach gdy reprezentowana przez nie oferta edukacyjna stanowi istotne 
uzupełnienie usług edukacyjnych świadczonych przez tego samego typu i rodzaju publiczne 
szkoły i placówki prowadzone przez Gminę . 

§ 6. 1. Dotacji dla szkół i placówek udziela się na wniosek organu prowadzącego złoŜony nie 
później niŜ do 30 września roku poprzedzającego przyznanie dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do uchwały. 

2. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia 
miesiąca informacje o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) uczęszczających do przedszkola, 
szkoły, placówki, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja oraz 
informacji o wykorzystaniu przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załączniku Nr 2 do 
uchwały. 

3. W miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień) liczba uczniów (wychowanków) 
uprawnionych do dotacji obejmuje odpowiednio: 

1) w szkołach – stan wykazany w informacji miesięcznej w czerwcu, z wyłączeniem skreślonych 
z listy uczniów; 

2) w przedszkolach i pozostałych placówkach – stan wykazany w informacji miesięcznej                 
w czerwcu. 

4. Dotacje przekazywane są w 12 częściach. Przekazanie dotacji przypadającej na dany 
miesiąc następuje do 15 dnia miesiąca, po złoŜeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie 
dotacji sporządzonym według wzoru, o którym mowa w pkt 1. 

6. Wypłacana w kaŜdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne 
rozliczenie następuje w ostatniej grudniowej transzy. 

7. W terminie do 10 stycznia kaŜdego roku organ prowadzący składa sprawozdanie roczne 
obejmujące dotacje wypłacone łącznie za cały poprzedni rok kalendarzowy. 

8. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 
prowadzonej przez Gminę ŁomŜa na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do rejestru 
wydanych zezwoleń na załoŜenie szkoły publicznej prowadzonego przez Gminę ŁomŜa na 
podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. 
w sprawie szczegółowych zasad warunków udzielania i cofania zezwolenia na załoŜenie szkoły 
lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz. U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438), do 
dnia aktualizacji tego wpisu. 



9. Łączna kwota dotacji wypłacanych w danym roku nie moŜe być wyŜsza od kwoty 
przewidzianej na ten cel w oparciu o planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku 
o przyznanie dotacji. 

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów, wychowanków oraz 
etatów pedagogicznych wykazywanych przez dotowane podmioty w informacjach miesięcznych. 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami 
liczonymi jak od zaległości podatkowych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ŁomŜa. 

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Robert Łada 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIX/214/09 

Rady Gminy ŁomŜa 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

Wniosek o udzielenie dotacji 
na rok ...................  

Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy ŁomŜa przedszkola, szkoły, 
placówki oświatowe 

Pieczęć wpływu  do Urzędu Gminy / Zarządu 
Ekonomicznego Szkół Gminy ŁomŜa 

Nr sprawy: 
 
 
....................................................................................................... 
 
 

Podstawa prawna: art.80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) 
Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 
Miejsce składania: Urząd Gminy ŁomŜa / Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy ŁomŜa  

Część A 

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

  OSOBA PRAWNA wnioskodawca   OSOBA FIZYCZNA 

Nazwa /Firma osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej 
 
 
 

SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ/ ADRES OSOBY FIZYCZNEJ 
(kod pocztowy – miejscowość-ulica- nr domu- nr lokalu) 

 
 
 

DANE O OSOBIE (OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ (YCH) ORGAN PROWADZĄCY 

Nazwisko i imię 
 

Adres 
 
 

Rachunek bankowy właściwy do przekazywania naleŜnej dotacji 

 
Nazwa rachunku bankowego .............................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 

Numer rachunku bankowego ............................................................................................................... 
 



DANE O PRZEDSZKOLU/ SZKOLE/ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

 Publiczna  Niepubliczna o uprawnieniach publicznej  Niepubliczna 

Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę 
ŁomŜa 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

Data i nr wpisu do rejestru wydanych zezwoleń prowadzonego 
przez Gminę ŁomŜa 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

Nazwa ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

Typ (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum). 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

Adres  przedszkola/ szkoły/ placówki oświatowej 

Kod pocztowy           Miejscowość                                  ulica                                                   Nr 
.....................           ........................               .................................................................          ........... 

Część B 

Dane o planowanej liczbie uczniów    w roku ........................ 

 

 Ogółem planowana liczba uczniów 

a) szkole  podstawowej  

b) gimnazjum  

Dane o liczbie uczniów przedszkoli w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na 
terenie innej gminy niŜ Gminy ŁomŜa 

Rocznik 
wiekowy 

(rok 
urodzenia) 

Liczba uczniów z 
danego rocznika 

w tym: liczba 
uczniów 

zamieszkałych na 
terenie innych gmin 

 
 

Wymień gminy i podaj liczbę uczniów kaŜdej z nich 

    

    

    

    

Razem:    

Część C 

Oświadczenia i podpis(y) osoby(osób) organu prowadzącego: 
Oświadczam, Ŝe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 
Oświadczam, Ŝe znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których 
mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

Pieczątka i podpis(y) (składającego(ych) wniosek o udzielenie dotacji 
 
 

Sprawdzono zgodność wniosku: 
- z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę ŁomŜa 
- z zezwoleniem, o którym mowa w art.58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 
 
.......................................................................................................................................................... 

data, podpis i pieczątka imienna dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy ŁomŜa 
 

 
 



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIX/214/09 

Rady Gminy ŁomŜa 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 
 

...........................................................                                                                   ŁomŜa, dnia ................................. 
               (pieczątka szkoły, przedszkola) 
 
 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 
o aktualnej liczbie uczniów 

(wg stanu na 1 dzień miesiąca) 
 

3. Pełna nazwa i adres szkoły (przedszkola): 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja* 
............................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................ 
 

3.Liczba uczniów w: Ogółem 
w tym uczniowie 

niepełnosprawni** 
a) przedszkolu:   

w oddziale 5-cio godzinnym   
- w tym: uczniowie spoza gminy ŁomŜa   

w oddziale 10-cio godzinnym   
- w tym: uczniowie spoza ŁomŜa   

Łączna liczba dzieci 6-letnich w przedszkolu   
b)szkole podstawowej:   

w oddziale przedszkolnym („O”)   
- w tym: uczniowie spoza Gminy ŁomŜa   

            w klasach I - VI   
- w tym: klasy VI   

c)gimnazjum:   
- w tym: klasy III   

 
5. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 
 
Termin składania informacji                                                                      ............................................................... 
do 10 dnia kaŜdego miesiąca                                                                              (pieczątka i podpis dyrektora) 
 
* wypełniają szkoły oraz przedszkola otrzymujące dotacje po raz pierwszy, w pozostałych przypadkach naleŜy 
wypełnić wyłącznie w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana konta, 
 
**dotyczy uczniów (przedszkoli oraz szkół) posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (do informacji naleŜy dołączyć zestawienie liczby uczniów,  w 
podziale na poszczególne rodzaje niepełnosprawności). 

 
 



6. Informacja miesięczna o wysokości dotacji i wydatkach bieŜących. 
 

Nazwa szkoły (przedszkola) 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O 
WYSOKOŚCI DOTACJI 

otrzymanych od początku roku do miesiąca 
poprzedzającego miesiąc sporządzenia 

informacji* 
WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE (w zł) 

1.Łączna kwota dotacji otrzymanych narastająco  
w okresie od .................... do .................... 

.............................. zł 

2.Wykorzystanie otrzymanej dotacji narastająco  
(kwoty wykazanej w wierszu 1) 
- wynagrodzenia nauczycieli(ilość etatów  
ilość etatów n-li: - z umowy o pracę ...................  
                                       - z umowy zlecenia .....................  
- wynagrodzenia pozostałych pracowników  
                             -ilość etatów ............................  
- pochodne od wynagrodzeń  
-energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki  
- zakupy materiałów i wyposaŜenia  
- pomoce naukowe i dydaktyczne  
-wynajem pomieszczeń  
- inne (wymienić jakie i podać kwoty)  
  
  
  
  

RAZEM:  

 
*w styczniu informacja dotyczy dotacji otrzymanych łącznie za cały poprzedni rok 
 
 

 
............................................................... 
        (pieczątka i podpis dyrektora) 

 
 

 

 


