
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/203/2017 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy 

Pogorzela przez podmioty inne niż Gmina, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania, a także zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 

wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia 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 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Pogorzela, 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 lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji przez przedszkola i szkoły 

niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 

lub osoby fizyczne na terenie Gminy Pogorzela.  

§ 2. 1.  Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę, składany do Burmistrza Pogorzeli w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji, odrębnie dla każdej prowadzonej jednostki oświatowej. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę przekazuje, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, 

informację o aktualnej liczbie uczniów na pierwszy dzień danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Organ prowadzący przedszkole lub szkołę sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, 

obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych wydatków 

sfinansowanych z dotacji, przekazywane w terminie do 20 stycznia roku następnego wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 3.  Dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

i szkół przekazywane są na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, 

w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za styczeń i grudzień są 

przekazywane odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

§ 4. 1.  Burmistrzowi Pogorzeli przysługuje prawo kontroli w zakresie obejmującym prawidłowość 

pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji. 
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2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla 

kontrolującego wystawione przez Burmistrza Pogorzeli. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje sprawdzenie zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej 

dotacji, oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w złożonych 

przez jednostkę dotowaną oświadczeniach, oraz rozliczeniach dotacji ze stanem faktycznym. 

4. W ramach kontroli jednostka kontrolowana: 

1) zapewnia warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 

2) przedstawia na żądanie kontrolującego dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

i zakończenia postępowania kontrolnego; 

3) udziela ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

6. Protokół kontroli sporządza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla organu prowadzącego jednostkę kontrolowaną, kierownika jednostki 

kontrolowanej oraz dla Burmistrza Pogorzeli. 

7. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Eugeniusz Sierszulski 
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