
 

 

UCHWAŁA NR LIII/487/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

                                                                                                      

                                                             terytorialnego organy oraz tryb 

                                                  wykorzystywania udzielonej dotacji. 

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

z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203) oraz na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  chwa a okreś a try  udzie ania i roz iczania dotacji d a szk   i p ac wek oświatowych niepu  icznych 

oraz pu  icznych prowadzonych przez inny ni   jednostka samorządu terytoria nego organ oraz try  i zakres 

kontro i prawid owości wykorzystywania udzie onej dotacji. 

§ 2. I ekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie – na e y przez to rozumieć Gminę Po iedziska, 

2) organie prowadzącym - na e y przez to rozumieć oso y prawne i fizyczne prowadzące szko y i p ac wki, 

o kt rych mowa w § 1, 

3) organie dotującym – na e y przez to rozumieć jednostkę samorządu terytoria nego 

4)  urmistrzu  – na e y przez to rozumieć   urmistrza  iasta i Gminy Pobiedziska, 

5) ustawie – na e y przez to rozumieć  ustawę  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

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

6) roku bazowym- na e y przez to rozumieć rok poprzedzający rok  ud etowy, 

7) szkole – na e y przez to rozumieć pu  iczną szko ę oraz niepu  iczną szko ę o uprawnieniach szko y 

publicznej, 

8) p ac wce wychowania przedszko nego – na e y przez to rozumieć przedszko e, oddzia  przedszko ny 

w szko e podstawowej oraz inną formę wychowania przedszko nego. 

§ 3. 1. Dotacji udzie a się  na wniosek organu prowadzącego szko ę / p ac wkę wychowania przedszkolnego 

2. Wniosek, o kt rym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący sk ada do  urmistrza w  rzędzie  iasta 

i Gminy w Pobiedziskach w terminie do 30 września roku  azowego, chy a  e organ wykonawczy wyrazi 

zgodę na odstąpienie od wy ej okreś onego terminu zgodnie z zapisem artyku u 33 ust.4 ustawy. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera: 

1) nazwę i adres organu prowadzącego, 
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2) nazwę i adres szko y / p ac wki wychowania przedszko nego, 

3) adres do korespondencji, 

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 

5) typ i rodzaj szko y/p ac wki wychowania przedszko nego, 

6) nazwę i numer rachunku  ankowego szko y/p ac wki wychowania przedszko nego na kt ry  ędzie 

przekazywana dotacja, 

7) informację o p anowanej  icz ie uczni w w roku, 

8) dane o oso ie podpisującej wniosek. 

4.  o  iwy do wykorzystania wz r wniosku, o kt rym mowa w ust. 1 stanowi za ącznik nr 1 do niniejszej 

uchwa y. 

§ 4. Dotacje udzie ane są w wysokości gwarantowanej przez przepisy ustawy.  

§ 5. 1. Dotacja udzie ana jest na ka dego ucznia szko y/ p ac wki  wychowania przedszko nego, 

wykazanego w informacji miesięcznej sk adanej przez organy prowadzące w terminie do 5 dnia ka dego 

miesiąca, wed ug stanu na pierwszy dzień ka dego miesiąca, a jeś i ten pierwszy dzień miesiąca jest dniem 

wo nym od pracy, to wed ug stanu na pierwszy dzień ro oczy danego miesiąca. 

2.  o  iwy do wykorzystania wz r informacji o  icz ie uczni w stanowi za ącznik nr 2 do uchwa y. 

3. Dotacja udzie ana jest na faktyczną  icz ę uczni w korzystających z p ac wek wychowania 

przedszkolnego. w odniesieniu do kt rych rea izowane są zadania, na kt re przys uguje dofinansowanie 

z  ud etu gminy 

§ 6. Dotacje są  przekazywane na rachunek  ankowy szko y/ p ac wki wychowania przedszko nego w 12 

częściach w terminie do ostatniego dnia miesiąca, z tym  e cześć  za styczeń i za grudzień są przekazywane 

w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia. 

§ 7. 1. Organ prowadzący szko ę/ p ac wkę wychowania przedszko nego sporządza roczne roz iczenie 

pobrania i wykorzystania dotacji, ujęte w rocznym roz iczeniu, o ejmującym informacje o kwocie 

wykorzystanej dotacji. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku z dotacji gminy winny  yć opisane:” 

wydatek sfinansowany z dotacji Gminy Po iedziska”. 

2.  o  iwy do wykorzystania wz r rocznego roz iczenia dotacji stanowi za ącznik nr 3 do niniejszej 

uchwa y. 

3. Organ prowadzący szko ę/ p ac wkę wychowania przedszko nego sporządza roczne roz iczenie po rania 

i wykorzystania dotacji na uczni w i wychowank w, posiadających orzeczenie o potrze ie kszta cenia 

specja nego, uczestnik w zajęć rewa idacyjno- wychowawczych oraz na uczni w oddzia  w integracyjnych 

w szko ach, ujęte w rocznym roz iczeniu, o ejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji. 

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku z dotacji gminy winny  yć opisane:” wydatek sfinansowany 

z dotacji Gminy Po iedziska”. 

4.  o  iwy do wykorzystania wz r rocznego roz iczenia dotacji stanowi za ącznik nr 4 do niniejszej 

uchwa y. 

5. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z  ud etu gminy szk  /p ac wek wychowania 

przedszko nego przez ten sam organ prowadzący, roz iczenie na e y z o yć oso no d a ka dej szko y/ p ac wki 

wychowania przedszkolnego. 

6. Roczne rozliczenie dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, podmiot prowadzący sporządza 

i przekazuje do organu dotującego do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. 

7. W przypadku gdy szko a / p ac wka wychowania przedszko nego kończy swoją dzia a ność, roz iczenia 

na e y dokonać w terminie 30 dni od końca miesiąca otrzymania ostatniej transzy dotacji. 
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8. W przypadku przekazania prowadzenia szko y/p ac wki wychowania przedszko nego innej oso ie 

fizycznej lub prawnej w trakcie roku ka endarzowego, oso a fizyczna  u  prawna, kt ra przekazuje 

szko ę/p ac wkę sk ada w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany organu prowadzącego we wpisie do 

ewidencji szk   i p ac wek niepu  icznych, roz iczenie otrzymanej dotacji za okres prowadzenia szko y od 

początku roku ka endarzowego. 

9. Dotacja pobrana niena e nie, w nadmiernej wysokości,  ądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 

podlega zwrotowi. 

§ 8. 1.  powa nione przez  urmistrza oso y mają prawo dokonać  kontro i zgodności danych wykazanych 

przez organ prowadzący szko ę/p ac wkę  wychowania przedszkolnego w zakresie zgodności ze stanem 

faktycznym  icz y uczni w w poszczeg  nych miesiącach, oraz sposo u wykorzystania dotacji udzie onej 

z  ud etu gminy, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rocznym roz iczeniu p ac wki 

oświatowej  u  szko y. 

2. Podstawą do wg ądu przez kontro ującego do dokumentacji prze iegu nauczania, dokumentacji 

organizacyjnej i dokumentacji finansowej szko y/p ac wki  wychowania przedszko nego jest posiadanie 

upowa nienia do przeprowadzenia kontro i. 

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontro i na terenie szko y/p ac wki wychowania przedszko nego, 

kontro ujący powiadamia kontro owanego na piśmie. 

4. Szko a/p ac wka wychowania przedszko nego zapewnia kontro ującym warunki niez ędne do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczeg  ności: 

1) udostępnienia pomieszczenia do przeprowadzenia kontro i; 

2) udzielania informacji i wyjaśnień. 

5.   wynik w kontro i kontro ujący sporządza protok   w dw ch jedno rzmiących egzemp arzach, kt ry 

podpisują  kontro ujący i dyrektor szko y/p ac wki wychowania przedszko nego. 

6. W terminie 7 dni ro oczych od dnia podpisania protoko u kontro i dyrektor szko y/p ac wki  

wychowania przedszko nego mo e z o yć  pisemne zastrze enia do usta eń  zawartych w protokole. 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawid owości kontro ujący sporządza wystąpienie pokontro ne 

skierowane do dyrektora kontro owanej szko y/p ac wki wychowania przedszko nego, w kt rym 

ustosunkowuje się  do z o onych przez dyrektora wyjaśnień  oraz przedstawia wnioski . 

§ 9. Wykonanie uchwa y powierza się   urmistrzowi  iasta i Gminy Pobiedziska. 

§ 10. 1. W stosunku do uczni w, nie ędących mieszkańcami Gminy, stosuje się  przepisy ustawy. 

2. W zakresie nieuregu owanym niniejszą uchwa ą, a w szczeg  ności w zakresie podstawowej kwoty 

dotacji,  ie ących wydatk w, aktua izacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej  icz y uczni w, 

stosuje się  przepisy ustawy. 

§ 11.   chwi ą wejścia w  ycie  uchwa y, traci moc  chwa a Nr XXXVII/347/2017 z dnia 26 stycznia 

2017 r. w sprawie try u udzie ania i roz iczania dotacji d a szk   i p ac wek oświatowych niepu  icznych oraz 

pu  icznych prowadzonych przez inne ni   jednostka samorządu terytoria nego organy oraz try u i zakresu 

przeprowadzenia kontro i prawid owości po rania i wykorzystywania udzie onej dotacji, oraz   chwa a Nr 

XXXVIII/364/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwa y nr XXXVII/347/2017 Rady  iejskiej 

Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i roz iczania dotacji d a szk   

i p ac wek oświatowych niepu  icznych oraz pu  icznych prowadzonych przez inne ni   jednostka samorządu 

terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontro i prawid owości po rania 

i wykorzystywania udzielonej dotacji. 

§ 12.  chwa a wchodzi w  ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku  rzędowym 

Wojew dztwa Wie kopo skiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Renata Jończyk 
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 a ącznik Nr 1  

do  chwa y Nr LIII/487/17 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji z         G     P                 ……………………. 

I.   DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM 

1. Wnioskodawca– nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej 

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

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji:  

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

3. Siedzi a organu prowadzącego  iejscowość  ……………….............................kod pocztowy ……… 

  ica  ……………………………………..Nr domu  ……………Nr  oka u……………… 

II.   DANE SZKOŁY / PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 

1. Nazwa:……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  iejscowość  ……………………................................................kod pocztowy ……………… 

  ica  ……………………………………..Nr domu  ……………Nr  oka u……………… 

2. Dane do kontaktu : 

te . Stacjonarny……………………………………………………. 

te . Kom rkowy…………………………………………………… 

Adres e mai  ………………………………………………………... 

Dane oso y reprezentującej podmiot dotowany – Nazwisko i imię mię:………………………… 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego, podmiotu dotowanego:………………………….... 

                                

III.   PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW 

1. Dane o  icz ie uczni w: 

Okres 
P anowana miesięczna  icz a 

uczni w og  em 

w tym: 

 icz a uczni w 

niepe nosprawnych 

 icz a uczni w o jętych 

wczesnym wspomaganiem 

rozwoju 
styczeń – sierpień    
wrzesień – grudzień    

IV.   PODPIS I OŚWIADCZENIE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY 

Dane oso y podpisującej wniosek: Imię i nazwisko ............................................... 

Tytu  prawny/stanowisko/pe niona funkcja ............................................................... 

Oświadczam,  e wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość, data)                                 (podpis i pieczęć oso y reprezentującej organ prowadzący)
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 a ącznik Nr 2 

 do  chwa y Nr LIII/487/17 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW 

…………………………………….. 

(pieczęć jednostki) 

 

 

1. D      g              g  : 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………....... 

Adres…………………………………………………………………………………………………..... 

2. M         rok: 

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

3. Dane o                          . 

Licz a uczni w : 

Wyszczeg  nienie Og  em 

w tym: 
liczba uczni w niepe nosprawnych posiadających 

orzeczenie 

o potrze ie kszta cenia specja nego 

 icz a uczni w o jętych 

wczesnym wspomaganiem 

rozwoju 
I  amieszka ych na terenie 

Gminy Pobiedziska 
   

II zamieszka ych na terenie 

innych Gmin, w tym: 
   

1     
2     

RAZEM (I+II)    

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

(miejscowość)  (data)                                 (pieczątka i podpis dyrektora jednostki/oso y prowadzącej)
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 a ącznik Nr 3 

 do  chwa y Nr LIII/487/17 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

za okres od...............do...............w roku........... 

1. D      g              g  : 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………....... 

Adres…………………………………………………………………………………………………..... 

2. Dane o       /                                g : 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………....... 

Adres…………………………………………………………………………………………………..... 

3. Rozliczenie:  

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach: 

Wyszczeg  nienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Og  em             

4. Kwoty dotacji pobranej w okresie rozliczeniowym 

Wysokość poniesionych wydatk w w ramach dotacji - Og  em:  
Wysokość dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym – Og  em:  
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym - Og  em:  

Szczeg  owe zestawienie dokument w, na podstawie kt rych sporządzono roz iczenie, stanowi integra ną 

część roz iczenia po rania i wykorzystania dotacji. 

Dane o            ,                                             : 

L.p. Rodzaj dokumentu (np. 

faktura/rachunek/lista 

p ac/umowa) 

Dokument 

z dnia 
Nr dowodu 

księgowego 
Wartość 

z dokumentu 

brutto 

W tym kwota rozliczona z dotacji 

gminy przekazanej 

szko e/p ac wce wychowania 

przedszkolnego 

1.      

….      

suma  

Oświadczam,  e powy sze dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość, data)                                                               (pieczątka i  podpis sk adającego roz iczenie)
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 a ącznik Nr 4 

 do  chwa y Nr LIII/487/17 

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

                                   ,                                                           g , 

               ęć              - wychowawczych oraz na uc                    g          

w                      ..................  ...................      ........... 

1. D      g              g  : 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………....... 

Adres…………………………………………………………………………………………………..... 

2. Dane o szkole/                   : 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………....... 

Adres…………………………………………………………………………………………………..... 

3. Rozliczenie:  

Liczba uczniów i wychowank w, posiadających orzeczenie o potrze ie kszta cenia specja nego, uczestnik w zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych oraz na uczni w oddzia  w integracyjnych w szko ach w okresie sprawozdawczym 

w poszczególnych miesiącach: 

Wyszczeg  nienie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Og  em             

4. Kwoty dotacji pobranej w okresie rozliczeniowym 

Wysokość poniesionych wydatk w w ramach dotacji - Og  em:  
Wysokość dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym – Og  em:  
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym - Og  em:  

Szczeg  owe zestawienie dokument w, na podstawie kt rych sporządzono roz iczenie, stanowi integra ną 

część roz iczenia po rania i wykorzystania dotacji. 

Dane o            ,                                                                                 

                                              ń                g                              g : 

L.p. Rodzaj dokumentu (np. 

faktura/rachunek/lista 

p ac/umowa) 

Dokument 

z dnia 

Nr dowodu 

księgowego 

Wartość 

z dokumentu 

brutto 

W tym kwota rozliczona 

z dotacji gminy przekazanej 

szko e/p ac wce oświatowej 

1.      

….      

suma  

Oświadczam,  e powy sze dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

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

(miejscowość, data)                                                                                       (pieczątka i  podpis 

sk adającego roz iczenie) 
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