
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/160/2018 

RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby 

prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), szkół prowadzonych  

na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania 

dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o najbliższej gminie prowadzącej przedszkole należy rozumieć 

najbliższą gminę ustaloną zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych. 

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, dla szkół 

podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla szkół podstawowych należy przez to 

rozumieć podstawową kwotę dotacji ustaloną odpowiednio na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o wskaźniku zwiększającym należy przez to rozumieć wskaźnik 

zwiększający dla szkół danego typu ustalony odpowiednio na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 2. 1. Przedszkola publiczne niebędące przedszkolami specjalnymi prowadzone przez osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu 

Gminy Sokoły dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Sokoły przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nie przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę 

dotacji, o której mowa w ust. 1 określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 

w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
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§ 3. 1. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 

Sokoły w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gminy. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Sokoły przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem 

specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 

w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 4. Dotacja dla podstawowych szkół publicznych niebędących szkołami specjalnymi, które prowadzone są 

przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny otrzymują na każdego ucznia tego oddziału z budżetu Gminy Sokoły 

dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 

na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 5. Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące 

szkołami specjalnymi, prowadzone na terenie Gminy Sokoły przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sokoły 

będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej  

na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sokoły oraz wskaźnika zwiększającego, 

o którym mowa w § 1 ust. 4. 

§ 6. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi niespełniające 

warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, 

z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sokoły. W przypadku 

braku na terenie Gminy Sokoły przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 

50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwota dotacji 

przysługuje w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana  

na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym spełniające wymagania określone 

w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych otrzymuje  

na każdego ucznia z budżetu Gminy Sokoły dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sokoły. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki 

bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego 

zaplanowanych wydatków bieżących, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie 

dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole. 

§ 7. 1. Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego niespełniająca warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji  

dla przedszkoli. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola, w którym zaplanowane wydatki bieżące 

finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% 

jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwota dotacji wynosi 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole. 
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2. Dotacja dla osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego, która spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na każdego ucznia z budżetu gminy w wysokości 50% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola, w którym 

zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

nie przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę 

dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole. 

3. Dotacje o których mowa w ust. 1 i 2 na uczniów niepełnosprawnych określa się w wysokości nie niższej 

niż kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Sokoły. 

§ 8. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sokoły ogłasza się dane, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 9. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 6 ust. 2 i w § 7 ust. 2 odbywa się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Sokoły tylko w sytuacji gdy wójt nie zapewni 

miejsc wszystkim dzieciom mającym prawo do korzystania z edukacji przedszkolnej. 

2. Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  

z późn. zm.). 

§ 10. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące szkoły/placówki na terenie Gminy Sokoły: 

1) składają odrębne wnioski o udzielenie dotacji zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów 

w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) przekazują dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 11. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia każdego 

miesiąca informacje o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/placówki, o których mowa  

w § 1 niniejszej uchwały. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 12. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów ewentualna nadpłata lub niedopłata 

dotacji będzie korygowana przy przekazywaniu kolejnej części dotacji. 

§ 13. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił ważność wpis do ewidencji szkół/placówek, 

o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 14. Końcowe rozliczenie dotacji za dany rok następuje do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego 

z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów przebywających w placówkach oświatowych, o których mowa 

w § 1 niniejszej uchwały. W przypadku, gdy podmiot kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać 

w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej części dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 15. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale przekazywane są na rachunek bankowy szkoły, 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio  do dnia 

20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

§ 16. 1. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

2. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 

oraz korekt rozliczeń. 

§ 17. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji: 

1. Organ dotujący ma prawo do kontroli szkół/placówek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Sokoły 

po uprzednim powiadomieniu, wskazując zakres i czas kontroli. 
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2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w obecności pracowników 

jednostki kontrolowanej, a kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów oraz zgodności 

wydatkowania dotacji na cele, na które została przyznana. 

3. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą 

mieć wpływ na ocenę prawidłowości wydatkowania dotacji. 

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Protokół sporządza się 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, parafując wszystkie strony protokołu, z których jeden otrzymuje 

przedstawiciel jednostki kontrolowanej. 

5. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Wójtowi Gminy Sokoły w terminie 7 dni  

od dnia podpisania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole. 

6. Wójt Gminy Sokoły rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz powiadamia pisemnie 

kontrolowaną jednostkę o wyniku ich rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

§ 19. Traci moc uchwała nr XX/133/2017 Rady Gminy Sokoły z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych 

na terenie Gminy Sokoły przez inne niż Gmina Sokoły osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2204). 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Hanna Maria Kurzyna 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/160/2018 

Rady Gminy Sokoły 

z dnia 20 marca 2018 r. 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji 

………………………………….. 

              (pieczątka placówki) 

Wójt Gminy Sokoły 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …..... 

1. Podmiot prowadzący placówkę: osoba prawna/ osoba fizyczna 

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

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

2. Pełna nazwa, adres i typ placówki oświatowej: 

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

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

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail): 

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

Dyrektor: ……………………………………………….…………………………………...................... 

3. Nazwa banku, numer i posiadacz rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację: 

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

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

4. Data i numer wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Sokoły 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Planowana średniomiesięczna liczba uczniów w okresie: 

1) od stycznia do sierpnia ogółem: …………………………………………, w tym: 

a) z innych gmin: ……………………………………………………………………., 

b) niepełnosprawnych: …………………………………………………………........., 

c) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ……………………………………; 

2) od września do grudnia ogółem: ………………………………….......…, w tym: 

a) z innych gmin: ……………………………………………………….……………, 

b) niepełnosprawnych:……………………………………………………………......, 

c) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: .............................…………………. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość, data)                                                    (podpis/y/ i pieczątka wnioskodawcy) 
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Pouczenie: 

1. Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. 

2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji. 

3. W przypadku podpisania wniosku przez osobę, która nie jest organem prowadzącym placówkę,  

do wniosku powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania wniosku w jego 

imieniu. 

4. W przypadku zmian danych zawartych we wniosku (z wyjątkiem punktu 5), należy niezwłocznie 

poinformować o zaistniałych zmianach Wójta Gminy Sokoły. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/160/2018 

Rady Gminy Sokoły 

z dnia 20 marca 2018 r. 

Wzór informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/placówki 

w miesiącu ....................... 20.... r. 

………………………………………    ……………………………………… 

                    (pieczątka podmiotu)                                                                                                    (miejscowość data) 

 

 

Wójt Gminy Sokoły 

 

 

1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 

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

2. Podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego: 

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

3. Aktualna liczba uczniów/wychowanków w szkole, przedszkolu lub w punkcie przedszkolnym: ......,  

w tym aktualna liczba uczniów/wychowanków: 

a) niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności: ..........................................., 

b) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ........................................, 

c) z innych gmin: ….. 

3. Imienny wykaz uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia Adres zamieszkania 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 

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

(imienna pieczątka i podpis czytelny podmiotu prowadzącego) 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/160/2018 

Rady Gminy Sokoły 

z dnia 20 marca 2018 r. 

Wzór rozliczenia dotacji 

ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA ROK ....... 

 

 

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

                             (pieczątka podmiotu )                  (miejscowość, data) 

 

 

Wójt Gminy Sokoły 

 

 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 

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

2. Podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego: 

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

3. Kwota dotacji otrzymanej       .............................. 

4. Kwota dotacji wykorzystanej  .............................. 

5. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków dotowanej szkoły/placówki w okresie od początku roku  

do końca okresu rozliczeniowego: 

Miesiąc Liczba ogółem: 

w tym: 

Liczba uczniów niepełnosprawnych 
Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

Styczeń    

Luty    

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec    

Lipiec    

Sierpień    

Wrzesień    

Październik    

Listopad    

Grudzień    
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6. Zestawienie wydatków poniesionych i sfinansowanych z otrzymanej dotacji: 

Lp. Kategorie wydatków zgodnie z art. 80 ust. 3d ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Wysokość poniesionych wydatków  

od początku roku kalendarzowego 

1. Wydatki bieżące 

1) Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli 

pełni funkcję dyrektora szkoły 

 

2) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi  

3) Wydatki na realizację zadań,  o których mowa 

w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

 

2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

1) Książki i inne zbiory biblioteczne  

2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu realizowanemu w szkole 

 

3) Sprzęt rekreacyjny i sportowy  

4) Meble  

5) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  

RAZEM  

Oświadczam, że: wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu zostały faktycznie poniesione. 

 

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

   (imię i nazwisko osoby sporz. sprawozdanie)                             (imienna pieczątka i podpis podmiotu prowadzącego) 
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