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UCHWAŁA NR XXIV/179/2016
RADY GMINY W KOLE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz
publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego organy oraz zakresu
i trybu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich wykorzystania dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Koło przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego :
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych;
b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego,
c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, za
wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych
szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli
specjalnych,
e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego,
f) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów
o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół
podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz
szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. f,
których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,
§ 2. 1. Publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia
z budżetu Gminy Koło dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koło z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniające wymagania określone w art.
90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Koło dotację
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Koło z zastrzeżeniem ust. 5.
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3. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolem specjalnym, które nie spełniają warunków określone
w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Koło dotację
w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłoszonej w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Koło z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Publiczne szkoły podstawowe niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi , w których
zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu
Gminy Koło dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddziały przedszkolne, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koło
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4, otrzymywana z budżetu Gminy Koło,
nie może być niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
6. Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Koło w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół
danego typu i rodzaju, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koło, nie niższej jednak niż
kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
7. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, które
prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu
Gminy Koło w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjnowychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
8. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, które
prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu
Gminy Koło w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjnowychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
9. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (niezależnie od podstawowej dotacji na ucznia lub wychowanków tych
jednostek oświatowych) otrzymują na każde dziecko objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotacje
z budżetu Gminy Koło w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (niezależnie od podstawowej dotacji na ucznia lub
wychowanków tych jednostek oświatowych) otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju, dotację z budżetu Gminy Koło w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Koło.
§ 3. 1. Osoba prowadząca publiczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły,
o których mowa w § 2 ust. 7 i 9 składa odrębne wnioski w zakresie podania planowanej liczby uczniów
i wychowanków uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych
w §2 ust. 2 - w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. 1. Osoba prowadząca dotowane jednostki oświatowe, o których mowa w § 2 ust. 1-4, 6-10 składa
w terminie do 10. dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Koło informację o faktycznej liczbie uczniów
szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania
przedszkolnego, a także uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, na których przysługuje dotacja, określona w §2 (według staniu na pierwszy dzień
miesiąca z zastrzeżeniem ust. 2).
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2. Informacje o liczbie uczniów lub wychowanków, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanej
jednostki oświatowej po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczyła informacja składa się wraz
z informacją o liczbie uczniów lub wychowanków w miesiącu następnym ( z podaniem liczby dni
pozostawania uczniem lub wychowankiem).
3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 5. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, o których mowa
w § 2 ust. 1-4, 6-10, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy w Kole pisemne rozliczenie przyznanej
dotacji za okres
a) kwartalny – w terminie do 15. dnia, po zakończeniu każdego kwartału,
b) od stycznia do grudnia, w terminie do 20. stycznia roku następnego.
2. Osoba prowadząca jednostki oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku
kalendarzowego, składają do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne rozliczenie
z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia
działalności.
3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
4. Poprawne sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ
dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu.
§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobranej dotacji tj. faktycznej
liczby uczniów lub wychowanków dotowanej jednostki oświatowej oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej
dotacji.
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Kole na podstawie imiennego upoważnienia
Wójta Gminy Koło, które zawiera:
- oznaczenie organu, data i miejsce wystawienia,
- imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,
- nazwa jednostki kontrolowanej,
- zakres kontroli,
- datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę pisemnie lub
telefonicznie nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.
4. Czynności kontrolne przeprowadzane są w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach i godzinach pracy
obowiązujących w jednostce kontrolowanej w obecności pracowników.
5. Osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz
żądać pisemnych wyjaśnień.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
7. Protokół powinien zawierać:
- nazwę i adres kontrolowanej jednostki,
- dane osób przeprowadzających kontrolę (imię, nazwisko i stanowisko pracy),
- data rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
- opis stwierdzonych nieprawidłowości,
- określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
- podpisy osób kontrolujących oraz osoby prowadzącej lub osoby reprezentującej organ kontrolowany.
8. Osoba prowadząca lub reprezentująca organ kontrolowany może zgłosić pisemne wyjaśnienia lub
zastrzeżenia , co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
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9. Wójt Gminy Koło rozpatruje złożone wyjaśnienia lub zastrzeżenia , zawiadamia pisemnie kontrolowaną
jednostkę o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
10. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie kontroli Wójt Gminy Koło w terminie 14 dni od
dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, kieruje do kontrolowanego podmiotu
wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu części lub całości przekazanej dotacji.
§ 7. Traci moc uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określania
trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania
dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Kole
(-) Teresa Bilińska
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