
UCHWAŁA NR XL/300/2010  

RADY GMINY MILÓWKA  

z dnia 12 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje

§ 1. 1. Postanawia się określić tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych 

szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwałę niniejszą stosuje się odpowiednio do naliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, do 

których uczęszczają dzieci z Gminy Milówka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Tetłak 

 

TRYB UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH ORAZ 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY MILÓWKA PRZEZ 

PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Milówka dla 

prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: 

1. Niepublicznych przedszkoli. 

2. Niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 

o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

3. Niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

4. Publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia. 

§ 2. Niepubliczne przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1 otrzymują z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną 

według następujących zasad: 

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy Milówka wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną według

zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 4. 1. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 3 otrzymuje z budżetu Gminy 

Milówka dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40% wydatkom 

bieżącym ponoszonym w przedszkolu publicznym na jednego ucznia prowadzonym przez Gminę Milówka. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia.Placówki otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków, o których mowa wyżej. 

§ 6. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 ust. 5 otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% 

kwoty ustalonej w budżecie Gminy Milówka wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu

i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Milówka. 

§ 7. Placówki oświatowe wymienione w § 1, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko dotacje z budżetu Gminy Milówka w wysokości kwoty 

przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole w terminie nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada do Gminnego Zespołu Oświaty wniosek zawierający informację 

o planowanej liczbie uczniów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

3. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesięcznie, do 15-tego dnia każdego miesiąca, podmiot dotowany 

będzie przedkładał Gminnemu Zespołowi Oświaty informację sprawozdawczą o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem 

o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. 

4. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co 

miesiąc z uwzględnieniem danych z ust. 3. 

5. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym 

przedkładana jest informacja. 

6. Brak informacji wynikających z ust. 3, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do 

wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania 

zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola. 

7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gminny Zespół Oświaty dokonuje w oparciu 

o dane wynikające z ust. 3, w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

8. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 28 lutego podmiotowi uprawnionemu 

przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. 

9. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano 

rozliczenia nadpłaconej dotacji. 

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub 

przedszkole zobowiązany jest w terminie do 28 lutego do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

§ 9. 1. Gmina Milówka uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być 

przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki. 

2. Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji 

i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów. 

3. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty. 

4. Wójt albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać 

w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz 

podpisy osób uczestniczących. 

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub 

zażądać zwrotu dotacji już wypłaconych. 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XL/300/2010

Rady Gminy Milówka z dnia 12 

lutego 2010r.

a) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki,

b) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
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i przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, do 

których uczęszczają dzieci z Gminy Milówka. 
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§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną według

zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 4. 1. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 3 otrzymuje z budżetu Gminy 

Milówka dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40% wydatkom 

bieżącym ponoszonym w przedszkolu publicznym na jednego ucznia prowadzonym przez Gminę Milówka. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
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w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia.Placówki otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków, o których mowa wyżej. 

§ 6. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 ust. 5 otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% 

kwoty ustalonej w budżecie Gminy Milówka wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu
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wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania 

zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola. 

7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gminny Zespół Oświaty dokonuje w oparciu 

o dane wynikające z ust. 3, w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

8. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 28 lutego podmiotowi uprawnionemu 

przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. 

9. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano 

rozliczenia nadpłaconej dotacji. 

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub 

przedszkole zobowiązany jest w terminie do 28 lutego do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

§ 9. 1. Gmina Milówka uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być 

przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki. 

2. Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji 

i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów. 

3. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty. 

4. Wójt albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać 

w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz 

podpisy osób uczestniczących. 

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub 

zażądać zwrotu dotacji już wypłaconych. 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XL/300/2010

Rady Gminy Milówka z dnia 12 

lutego 2010r.

a) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki,

b) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
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UCHWAŁA NR XL/300/2010  

RADY GMINY MILÓWKA  

z dnia 12 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje

§ 1. 1. Postanawia się określić tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych 

szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwałę niniejszą stosuje się odpowiednio do naliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, do 

których uczęszczają dzieci z Gminy Milówka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Tetłak 

 

TRYB UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH ORAZ 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY MILÓWKA PRZEZ 

PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Milówka dla 

prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: 

1. Niepublicznych przedszkoli. 

2. Niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 

o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

3. Niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

4. Publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia. 

§ 2. Niepubliczne przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1 otrzymują z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną 

według następujących zasad: 

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy Milówka wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną według

zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 4. 1. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 3 otrzymuje z budżetu Gminy 

Milówka dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40% wydatkom 

bieżącym ponoszonym w przedszkolu publicznym na jednego ucznia prowadzonym przez Gminę Milówka. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia.Placówki otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków, o których mowa wyżej. 

§ 6. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 ust. 5 otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% 

kwoty ustalonej w budżecie Gminy Milówka wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu

i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Milówka. 

§ 7. Placówki oświatowe wymienione w § 1, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko dotacje z budżetu Gminy Milówka w wysokości kwoty 

przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole w terminie nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada do Gminnego Zespołu Oświaty wniosek zawierający informację 

o planowanej liczbie uczniów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

3. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesięcznie, do 15-tego dnia każdego miesiąca, podmiot dotowany 

będzie przedkładał Gminnemu Zespołowi Oświaty informację sprawozdawczą o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem 

o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. 

4. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co 

miesiąc z uwzględnieniem danych z ust. 3. 

5. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym 

przedkładana jest informacja. 

6. Brak informacji wynikających z ust. 3, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do 

wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania 

zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola. 

7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gminny Zespół Oświaty dokonuje w oparciu 

o dane wynikające z ust. 3, w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

8. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 28 lutego podmiotowi uprawnionemu 

przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. 

9. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano 

rozliczenia nadpłaconej dotacji. 

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub 

przedszkole zobowiązany jest w terminie do 28 lutego do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

§ 9. 1. Gmina Milówka uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być 

przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki. 

2. Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji 

i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów. 

3. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty. 

4. Wójt albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać 

w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz 

podpisy osób uczestniczących. 

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub 

zażądać zwrotu dotacji już wypłaconych. 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XL/300/2010

Rady Gminy Milówka z dnia 12 

lutego 2010r.

a) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki,

b) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
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UCHWAŁA NR XL/300/2010  

RADY GMINY MILÓWKA  

z dnia 12 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Milówka uchwala co następuje

§ 1. 1. Postanawia się określić tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych 

szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwałę niniejszą stosuje się odpowiednio do naliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół 

i przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, do 

których uczęszczają dzieci z Gminy Milówka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Tetłak 

 

TRYB UDZIELANIA, ROZLICZANIA I KONTROLI DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH ORAZ 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY MILÓWKA PRZEZ 

PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Milówka dla 

prowadzonych na terenie Gminy Milówka przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych: 

1. Niepublicznych przedszkoli. 

2. Niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 

o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

3. Niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

4. Publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia. 

§ 2. Niepubliczne przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1 otrzymują z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną 

według następujących zasad: 

1. Kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy Milówka wydatków 

bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje z budżetu Gminy Milówka dotację ustalaną według

zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego 

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 4. 1. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 3 otrzymuje z budżetu Gminy 

Milówka dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 40% wydatkom 

bieżącym ponoszonym w przedszkolu publicznym na jednego ucznia prowadzonym przez Gminę Milówka. 

2. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 5. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, o których mowa w § 1 ust. 4 są planowane 

wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej, wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio 

w szkołach i placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Milówka w przeliczeniu na jednego 

ucznia.Placówki otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 100% wydatków, o których mowa wyżej. 

§ 6. Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 ust. 5 otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 50% 

kwoty ustalonej w budżecie Gminy Milówka wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu

i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Milówka. 

§ 7. Placówki oświatowe wymienione w § 1, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko dotacje z budżetu Gminy Milówka w wysokości kwoty 

przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Milówka. 

§ 8. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole w terminie nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada do Gminnego Zespołu Oświaty wniosek zawierający informację 

o planowanej liczbie uczniów. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

3. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesięcznie, do 15-tego dnia każdego miesiąca, podmiot dotowany 

będzie przedkładał Gminnemu Zespołowi Oświaty informację sprawozdawczą o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem 

o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. 

4. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby uczniów dotowanego podmiotu korygowana będzie co 

miesiąc z uwzględnieniem danych z ust. 3. 

5. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym 

przedkładana jest informacja. 

6. Brak informacji wynikających z ust. 3, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do 

wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania 

zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola. 

7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Gminny Zespół Oświaty dokonuje w oparciu 

o dane wynikające z ust. 3, w terminie do 31 stycznia roku następnego. 

8. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie do dnia 28 lutego podmiotowi uprawnionemu 

przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni. 

9. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano 

rozliczenia nadpłaconej dotacji. 

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub 

przedszkole zobowiązany jest w terminie do 28 lutego do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni. 

§ 9. 1. Gmina Milówka uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być 

przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki. 

2. Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji 

i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów. 

3. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty. 

4. Wójt albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporządza się protokół, który winien zawierać 

w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz 

podpisy osób uczestniczących. 

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji można wstrzymać wypłatę kolejnych dotacji lub 

zażądać zwrotu dotacji już wypłaconych. 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XL/300/2010

Rady Gminy Milówka z dnia 12 

lutego 2010r.

a) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki,

b) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
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