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UCHWAŁA NR XXII/180/2016
RADY GMINY CHYBIE
z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Chybie przez inne niż Gmina Chybie
osoby prawne i fizyczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) na wniosek Wójta Gminy Chybie
RADA GMINY CHYBIE
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Chybie przez inne niż Gmina Chybie osoby prawne
i fizyczne.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943);
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Chybie;
3) uczniu – należy przez to również rozumieć dziecko lub wychowanka.
§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające wymagania określone
w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 100%
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100%
kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy.
2. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1ba ustawy, otrzymują na każdego
ucznia tych oddziałów przedszkolnych z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 100% podstawowej
kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
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3. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymują na każdego
ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy.
4. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny,
o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości
równej 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
5. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, o których mowa w art. 90
ustawy, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymują na każdego
dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

ust. 2b
ucznia
z tym
ucznia

6. Niepubliczne przedszkola specjalne, o których mowa w art. 90 ust. 2ca ustawy, otrzymują na każdego
ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
7. Osoba, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy, prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy,
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji
dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na
takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy.
8. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, o których mowa w art. 90 ust. 2ea ustawy, niespełniające warunków, o których
mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy
dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
9. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły,
o których mowa w art. 90 ust. 3ac ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują
na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej
na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
10. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły
podstawowe, o których mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-9, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej
100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy.
§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę,
niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy Chybie odrębnie dla każdej placówki
oświatowej wymienionej w ust. 1 w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
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§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotację do 10 dnia każdego miesiąca składa Wójtowi Gminy Chybie
informację o faktycznej liczbie uczniów niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola i niepublicznej innej
formy wychowania przedszkolnego w tym: o liczbie uczniów niepełnosprawnych według rodzajów
niepełnosprawności, o liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o liczbie uczniów objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz o liczbie uczniów niebędących mieszkańcami gminy Chybie
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, wg stanu na
pierwszy dzień danego miesiąca. Informacja ta stanowi podstawę do naliczenia miesięcznych kwot dotacji dla
niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia ustania prawa do otrzymywania
dotacji do złożenia pisemnej informacji do Wójta Gminy Chybie.
§ 6. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i w terminie do 10 stycznia
następnego roku przekazuje to rozliczenie Wójtowi Gminy Chybie; w sytuacji, gdy w/w placówka kończy
swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana
nienależnie podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. 1. Przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym osoby upoważnione przez Wójta Gminy Chybie
przeprowadzają kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych niepublicznym szkołom,
niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy.
2. O terminie planowanej kontroli Wójt Gminy Chybie zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczną szkołę,
niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego.
4. Kontrola obejmuje:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach
na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym
mowa w art. 90 ust. 3d-3da ustawy, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanego
podmiotu.
5. W ramach kontroli upoważnione osoby mają prawo do:
1) badania dokumentacji organizacyjnej niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub niepublicznej
innej formy wychowania przedszkolnego;
2) badania dokumentacji przebiegu nauczania, na podstawie której sporządzono miesięczną informację,
o której mowa w § 5;
3) badania dokumentów finansowych potwierdzających prawidłowość wydatkowania środków z otrzymanej
dotacji;
4) badania dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny
prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądania udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących
wydatkowania środków.
6. Podmiot otrzymujący dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego.
7. Kontrolujący mają prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii
dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych
na dokumentach źródłowych.
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8. Kontrolujący sporządzają protokół z przeprowadzonej kontroli, podpisują go i przedkładają do akceptacji
Wójtowi Gminy Chybie.
9. Zaakceptowany przez Wójta Gminy Chybie protokół przekazuje się osobie prowadzącej niepubliczną
szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego w terminie 30 dni
od dnia zakończenia kontroli.
10. Osobie prowadzącej niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego przysługuje prawo zgłoszenia wyjaśnień i zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić pisemnie Wójtowi Gminy Chybie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia protokołu kontroli.
11. Wójt Gminy rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie kontrolowaną
jednostkę o wyniku ich rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, mających wpływ na prawo
do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Wójt Gminy Chybie w terminie
14 dni od podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, kieruje do kontrolowanego
podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji do budżetu
Gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Kontrolowane podmioty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają
Wójta Gminy Chybie o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny,
niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie
gminy Chybie przez inne niż Gmina Chybie osoby prawne i fizyczne.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Leszek Josek
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/180/2016
Rady Gminy Chybie
z dnia 13 grudnia 2016 r.

WZÓR

(pieczątka organu prowadzącego)

(miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CHYBIE NA ROK _ _ _ _ _
(Termin składania wniosku upływa 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.)

1. Pełna nazwa i adres niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego*):

2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Chybie:

3. Planowana liczba uczniów ogółem _ _ _ _ _, w tym:
Liczba uczniów niepełnosprawnych według rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)

w tym według rodzajów
niepełnosprawności:

(rodzaj niepełnosprawności)

(liczba uczniów
z daną
niepełnosprawnością)

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)
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Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)

Liczba uczniów, w tym liczba uczniów niebędących mieszkańcami gminy Chybie w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego:


z gminy Chybie:
(liczba uczniów ogółem)



z innych gmin:
(liczba uczniów ogółem z innych gmin)

w tym z następujących gmin:

(nazwa gminy)

(liczba uczniów
z danej gminy)

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który ma być przekazywana
dotacja:
Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego:

Dodatkowe wyjaśnienia

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

–––––––––––––––––––––
*) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/180/2016
Rady Gminy Chybie
z dnia 13 grudnia 2016 r.

WZÓR

(pieczątka organu prowadzącego)

(miejscowość i data)

MIESIĘCZNA
INFORMACJA O RZECZYWISTEJ LICZBIE UCZNIÓW
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY, NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB NIEPUBLICZNEJ
INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*)
(według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który złożono informację)
1. Pełna nazwa i adres niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego*):

2. Rzeczywista liczba uczniów na dzień _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
Liczba uczniów niepełnosprawnych według rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)

w tym według rodzajów
niepełnosprawności:

(rodzaj niepełnosprawności)

(liczba uczniów
z daną
niepełnosprawnością)

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej:


ogółem:
(liczba uczniów niepełnosprawnych)
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Liczba uczniów, w tym liczba uczniów niebędących mieszkańcami gminy Chybie w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego:


z gminy Chybie:
(liczba uczniów ogółem)



z innych gmin:
(liczba uczniów ogółem z innych gmin)

w tym z następujących gmin:

(liczba uczniów
z danej gminy)

(nazwa gminy)

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który ma być przekazywana
dotacja:
Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego:

Dodatkowe wyjaśnienia

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

Uwaga!
Termin składania informacji upływa 10 dnia każdego miesiąca.

–––––––––––––––––––––
*) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/180/2016
Rady Gminy Chybie
z dnia 13 grudnia 2016 r.

WZÓR

(pieczątka organu prowadzącego)

(miejscowość i data)

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ CHYBIE
NIEPUBLICZNEJ SZKOLE, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU
LUB NIEPUBLICZNEJ INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*)
W ROKU _ _ _ _ _ _ _ _
1. Pełna nazwa i adres niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego*):

2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Chybie:

3. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ _ _ _ _ _ _ _ roku:
Miesiąc

Rzeczywista liczba uczniów:
(według stanu na pierwszy dzień miesiąca)
w tym:

ogółem
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Ogółem:

uczniowie
niepełnosprawni

uczestnicy zajęć
rewalidacyjnowychowawczych

uczniowie objęci
wczesnym wspomaganiem
rozwoju dziecka

Wysokość otrzymanej
dotacji z budżetu
Gminy Chybie (w zł)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Lp.

– 10 –

Poz. 6885

Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków):

Kwota (zł):

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
2) Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych
3) Zakup usług dydaktyczno-wychowawczych
4) Opłaty za media
5) Pozostałe wydatki
Razem wydatki rozliczone z dotacji (suma pozycji od 1 do 5):
Różnica pomiędzy wysokością otrzymanej dotacji, a zrealizowanymi wydatkami
z tej dotacji w okresie rozliczeniowym:
Kwota niewykorzystanej dotacji:

Oświadczam, że:


otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane wyłącznie na wydatki określone w art. 90
ust. 3d i 3da ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)
zgodnie z powyższym rozliczeniem i obowiązującymi przepisami,



posiadam aktualne uprawnienia do otrzymania dotacji.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)

Uwaga!
Termin składania informacji upływa w dniu 10 stycznia roku następującego po roku, za który
rozliczana jest dotacja.

–––––––––––––––––––––
*) Niepotrzebne skreślić.

