
UCHWAŁA NR XXXIII/303/09  

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na 

prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podmioty posiadające zezwolenie na założenie szkoły publicznej, zwane dalej 

podmiotami dotowanymi, otrzymują z budżetu gminy dotację na prowadzenie tych szkół, która 

jest równa wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek podmiotu dotowanego 

złożony do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 

2. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego 

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane do 

5 dnia każdego miesiąca. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji 

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie 

kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 

4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący o wysokości jednostkowej 

miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej wysokości 

i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

2. Do czasu powiadomienia organu prowadzącego przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, obowiązują jednostkowe 

miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego. 

3. Organ dotujący dokonuje nadpłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym 

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego, 

a jednostkową miesięczną stawką dotacji ustaloną za rok bieżący. 

§ 6. 1. Podmiot dotowany sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne 

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na typ 

prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka i spoza 

Gminy Wręczyca Wielka. 

2. Rozliczenie półroczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. 

3. Rozliczenie roczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 

20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. 

4. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy 

złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, oprócz informacji określonej 

w ust.1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale na koszty 

rodzajowe wg ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę. 

6. Wzór rozliczenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności 

w zakresie: 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. 

3. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu 

pomniejsza się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz 

z odsetkami. 

4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji 

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów 

lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację 

zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Bieżeniu, zmieniona uchwałą Nr 59/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 39/V/2001 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości 

i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu oraz uchwała Nr 48/V/2001 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania

wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla publicznej Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko, 

zmieniona uchwałą Nr 60/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca

2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań 

oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury 

i Oświaty we Wsi Grodzisko 

§ 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy ustalone 

niniejszą uchwałą ma zastosowanie do dotacji należnych od 2010 roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego 

1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres szkoły, nazwa i adres organu prowadzącego,

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika,

3) rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

4) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na typ prowadzonej szkoły oraz 

w podziale na uczniów mieszkających na terenie Gminy Wręczyca Wielka i spoza Gminy 

Wręczyca Wielka. 

1) sposobu wykorzystania dotacji,

2) liczby i wykazu uczniów

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Marek Prubant 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

Rozliczenie półroczne/roczne 
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UCHWAŁA NR XXXIII/303/09  

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na 

prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podmioty posiadające zezwolenie na założenie szkoły publicznej, zwane dalej 

podmiotami dotowanymi, otrzymują z budżetu gminy dotację na prowadzenie tych szkół, która 

jest równa wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek podmiotu dotowanego 

złożony do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 

2. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego 

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane do 

5 dnia każdego miesiąca. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji 

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie 

kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 

4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący o wysokości jednostkowej 

miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej wysokości 

i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

2. Do czasu powiadomienia organu prowadzącego przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, obowiązują jednostkowe 

miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego. 

3. Organ dotujący dokonuje nadpłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym 

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego, 

a jednostkową miesięczną stawką dotacji ustaloną za rok bieżący. 

§ 6. 1. Podmiot dotowany sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne 

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na typ 

prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka i spoza 

Gminy Wręczyca Wielka. 

2. Rozliczenie półroczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. 

3. Rozliczenie roczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 

20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. 

4. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy 

złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, oprócz informacji określonej 

w ust.1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale na koszty 

rodzajowe wg ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę. 

6. Wzór rozliczenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności 

w zakresie: 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. 

3. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu 

pomniejsza się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz 

z odsetkami. 

4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji 

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów 

lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację 

zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Bieżeniu, zmieniona uchwałą Nr 59/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 39/V/2001 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości 

i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu oraz uchwała Nr 48/V/2001 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania

wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla publicznej Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko, 

zmieniona uchwałą Nr 60/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca

2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań 

oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury 

i Oświaty we Wsi Grodzisko 

§ 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy ustalone 

niniejszą uchwałą ma zastosowanie do dotacji należnych od 2010 roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego 

1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres szkoły, nazwa i adres organu prowadzącego,

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika,

3) rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

4) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na typ prowadzonej szkoły oraz 

w podziale na uczniów mieszkających na terenie Gminy Wręczyca Wielka i spoza Gminy 

Wręczyca Wielka. 

1) sposobu wykorzystania dotacji,

2) liczby i wykazu uczniów

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Marek Prubant 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXIII/303/09

Rady Gminy Wręczyca 

Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

Rozliczenie półroczne/roczne 
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UCHWAŁA NR XXXIII/303/09  

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na 

prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podmioty posiadające zezwolenie na założenie szkoły publicznej, zwane dalej 

podmiotami dotowanymi, otrzymują z budżetu gminy dotację na prowadzenie tych szkół, która 

jest równa wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek podmiotu dotowanego 

złożony do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 

2. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego 

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane do 

5 dnia każdego miesiąca. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji 

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie 

kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 

4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący o wysokości jednostkowej 

miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej wysokości 

i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

2. Do czasu powiadomienia organu prowadzącego przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, obowiązują jednostkowe 

miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego. 

3. Organ dotujący dokonuje nadpłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym 

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego, 

a jednostkową miesięczną stawką dotacji ustaloną za rok bieżący. 

§ 6. 1. Podmiot dotowany sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne 

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na typ 

prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka i spoza 

Gminy Wręczyca Wielka. 

2. Rozliczenie półroczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. 

3. Rozliczenie roczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 

20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. 

4. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy 

złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, oprócz informacji określonej 

w ust.1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale na koszty 

rodzajowe wg ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę. 

6. Wzór rozliczenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności 

w zakresie: 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. 

3. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu 

pomniejsza się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz 

z odsetkami. 

4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji 

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów 

lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację 

zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Bieżeniu, zmieniona uchwałą Nr 59/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 39/V/2001 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości 

i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu oraz uchwała Nr 48/V/2001 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania

wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla publicznej Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko, 

zmieniona uchwałą Nr 60/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca

2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań 

oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury 

i Oświaty we Wsi Grodzisko 

§ 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy ustalone 

niniejszą uchwałą ma zastosowanie do dotacji należnych od 2010 roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego 

1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres szkoły, nazwa i adres organu prowadzącego,

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika,

3) rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

4) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na typ prowadzonej szkoły oraz 

w podziale na uczniów mieszkających na terenie Gminy Wręczyca Wielka i spoza Gminy 

Wręczyca Wielka. 

1) sposobu wykorzystania dotacji,

2) liczby i wykazu uczniów

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Marek Prubant 
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UCHWAŁA NR XXXIII/303/09  

RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA  

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na 

prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. Podmioty posiadające zezwolenie na założenie szkoły publicznej, zwane dalej 

podmiotami dotowanymi, otrzymują z budżetu gminy dotację na prowadzenie tych szkół, która 

jest równa wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 

prowadzonych przez Gminę Wręczyca Wielka. 

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 udzielana jest na wniosek podmiotu dotowanego 

złożony do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się na dany rok budżetowy. 

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 

2. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja w poszczególnych miesiącach obliczana jest na każdego ucznia wykazanego 

w miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów składanej przez podmioty dotowane do 

5 dnia każdego miesiąca. 

2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczba uczniów uprawnionych do dotacji 

obejmuje stan wykazany w miesięcznej informacji w czerwcu 

3. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, a ostateczne rozliczenie 

kwoty należnej na dany rok następuje w grudniu każdego roku. 

4. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 5. 1. Organ dotujący powiadamia organ prowadzący o wysokości jednostkowej 

miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, po ustaleniu jej wysokości 

i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 

2. Do czasu powiadomienia organu prowadzącego przez organ dotujący o nowej wysokości

jednostkowej miesięcznej stawki dotacji obowiązującej w danym roku, obowiązują jednostkowe 

miesięczne stawki dotacji z roku poprzedniego. 

3. Organ dotujący dokonuje nadpłaty lub potrącenia dotacji w danym roku budżetowym 

z tytułu różnicy pomiędzy jednostkową miesięczną stawką dotacji z roku poprzedniego, 

a jednostkową miesięczną stawką dotacji ustaloną za rok bieżący. 

§ 6. 1. Podmiot dotowany sporządza i przekazuje gminie rozliczenie półroczne i roczne 

wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów w podziale na typ 

prowadzonej szkoły oraz w podziale na uczniów z terenu Gminy Wręczyca Wielka i spoza 

Gminy Wręczyca Wielka. 

2. Rozliczenie półroczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 

do 20 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku. 

3. Rozliczenie roczne organ prowadzący szkołę przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do 

20 stycznia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego. 

4. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy 

złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 

5. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, oprócz informacji określonej 

w ust.1 sprawozdanie z poniesionych kosztów i wydatków bieżących w podziale na koszty 

rodzajowe wg ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę. 

6. Wzór rozliczenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności 

w zakresie: 

2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. 

3. W przypadku braku zwrotu dotacji kwotę dotacji należną w kolejnym miesiącu 

pomniejsza się o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim wraz 

z odsetkami. 

4. Dotację wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji 

miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń o których mowa w § 6 albo w przypadku błędów 

lub braków stwierdzonych w informacji lub rozliczeniu, nieusuniętych w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania do ich usunięcia. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 39/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 

2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację 

zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich w Bieżeniu, zmieniona uchwałą Nr 59/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 39/V/2001 Rady Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości 

i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu oraz uchwała Nr 48/V/2001 Rady 

Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania

wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań oświatowych dla publicznej Szkoły 

Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko, 

zmieniona uchwałą Nr 60/VII/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 października 2001 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr 48/V/2001 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 czerwca

2001 roku szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji na realizację zadań 

oświatowych dla publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury 

i Oświaty we Wsi Grodzisko 

§ 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy ustalone 

niniejszą uchwałą ma zastosowanie do dotacji należnych od 2010 roku. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego 

1) dane wnioskodawcy: nazwa, adres szkoły, nazwa i adres organu prowadzącego,

2) dane osoby reprezentującej szkołę lub jej pełnomocnika,

3) rachunek bankowy szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

4) określenie planowanej liczby uczniów w podziale na typ prowadzonej szkoły oraz 

w podziale na uczniów mieszkających na terenie Gminy Wręczyca Wielka i spoza Gminy 

Wręczyca Wielka. 

1) sposobu wykorzystania dotacji,

2) liczby i wykazu uczniów

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Marek Prubant 
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Wielka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.doc

Rozliczenie półroczne/roczne 
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