
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/188/13 

RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE 

z dnia 28 marca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 

i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego na terenie Gminy Rajgród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  

Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 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, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.  

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,  

poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r.  

poz. 87) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXII/134/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych 

przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Rajgród oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2862) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dotację przyznaje Burmistrz Rajgrodu.”; 

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  jeżeli na terenie Gminy brak jest przedszkola, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są 

wydatki bieżące ponoszone przez Miasto Grajewo na prowadzenie przedszkola.”; 
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3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja, o których 

mowa w § 1 pkt 3, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 

wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Gminę, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia 

szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, 

z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

4) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W przypadku braku na terenie Gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą 

do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez Gminę Grajewo  

na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.”; 

5) §11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1.  Cofnięcie dotacji następuje w przypadku:  

1) zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę – od momentu zaprzestania prowadzenia 

działalności przez szkołę,  

2) wykorzystanie dotacji na inne cele, niż określone w § 4 pkt 1,  

3) w przypadku stwierdzenia uchybień w trybie art. 7 ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy  

– od momentu stwierdzenia tych uchybień. 

2. Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości uczniów 

w ciągu roku i w przypadku zmiany kwot wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla szkół.  

3. Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym 

zmieniła się liczba uczniów lub zmieniła się kwota wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy  

dla szkół.  

4. Ostateczna wysokość dotacji ustalona zostaje na podstawie wydatków bieżących ujętych 

w budżecie Gminy dla szkół według stanu na ostatni dzień roku budżetowego.  

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub nadmiernie 

pobrana, traktowana będzie jako nadpłata, która zostanie rozliczona zgodnie z art. 251 i 252 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).”; 

6) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19.  Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Burmistrz Rajgrodu 

dokonuje w oparciu o dane z informacji , o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, w terminie  

do 31 stycznia roku następnego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Jan Duda 
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