
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/285/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 

i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Książ Wlkp. oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - 

wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. 

§ 2.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203); 

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Książ Wlkp.; 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Książa Wlkp. 

§ 3. 1.  Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole składa corocznie 

wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie do 30 września roku bazowego, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1.  Wysokość dotacji w każdym miesiącu uzależniona jest od liczby uczniów w tym liczby dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych według 

stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca podanych w informacji, o której mowa w ust. 2.  

2. Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole składa w terminie do 

10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 5. 1.  Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole zobowiązany jest 

do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji. 
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2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków dotacji należy 

zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Książ Wlkp., 

w kwocie............ zł dotyczący......(nazwa niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego 

przedszkola)......" oraz pieczęć i podpis dyrektora lub osoby reprezentującej organ prowadzący niepubliczną 

szkołę podstawowąlub niepubliczne przedszkole. 

§ 6. 1.  Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole sporządza 

miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji, które przekazuje do organu dotującego w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu udzielenia dotacji. 

2. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. określa 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór miesięcznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. określa załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

4. Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole sporządza roczne 

rozliczenie wykorzystania dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacji 

i przekazuje je do organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku otrzymania 

dotacji. 

5. Wzór rocznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. określa 

załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. Wzór rocznego rozliczenia dotacji obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. określa załącznik nr 6 do 

niniejszej uchwały. 

7. W przypadku zakończenia działalności szkoły, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 

15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji. 

§ 7. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości pobrania oraz 

wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 ustawy. 

2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione pisemnie przez Burmistrza. 

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot na 

piśmie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli. 

4. Z przeprowadzonej kontroli, kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

który podpisują kontrolujący i dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego przedszkola oraz 

osoba reprezentująca organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową lub niepubliczne przedszkole. 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

§ 9. 1.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Sławomir Przybylski
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