
UCHWAŁA NR XV/144/2015
RADY GMINY LELÓW

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół z terenu Gminy 
Lelów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowego ich pobrania i wykorzystania dla:

1) szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Lelów lub osoby fizyczne,

2) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest organ 
inny niż Gmina Lelów, zwanych dalej „szkołami”.

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) Wójta – Wójta Gminy Lelów,

2) Gmina – Gminę Lelów,

3) ustawę - ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych 
przez Gminę. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia 
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 50% 
ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju 
w przeliczeniu na jednego ucznia.

4. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia 
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły 
publicznej danego typu lub rodzaju. Za kryterium bliskości przyjmuje się odległość drogową siedziby Gminy 
od siedziby gminy lub powiatu prowadzącego szkołę publiczną danego typu lub rodzaju.
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§ 3. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej „organem prowadzącym”, składa 
wniosek o udzielenie dotacji nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
Złożenie wniosku z informacją o planowanej liczbie uczniów jest warunkiem udzielenia dotacji, 
z zastrzeżeniem art. 90 ust. 2g ustawy.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja nie zostanie udzielona, gdy dane wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 2, będą 
niezgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4. Wysokość dotacji w budżecie gminy ustala się oddzielnie dla każdej szkoły na dany rok kalendarzowy 
w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w ust. 1.

5. W pierwszym roku prowadzenia szkoły wniosek należy złożyć w ciągu 5 dni od dnia przekazania szkoły.

6. W przypadku przekazania przez Gminę - w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy, 
prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej lub fizycznej, niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, 
dotacja będzie przysługiwać od dnia przekazania szkoły na podstawie zawartej umowy.

7. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dotowanych szkół na cele wskazane 
w ustawie. Ze środków przekazanej dotacji nie pokrywa się wydatków inwestycyjnych.

8. Dotacje przekazuje się w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część 
za grudzień będzie przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, na rachunek bankowy wskazany we wniosku 
sporządzonym wg wzoru, o którym mowa w ust. 2.

9. Właściwe służby finansowe organu dotującego przekazują podmiotowi dotowanemu pisemną informację 
o wielkości rocznej dotacji określonej w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do przekazania organowi dotującemu 
nie później niż do 10 dnia miesiąca informację na temat rzeczywistej, ustalonej na podstawie dokumentacji 
przebiegu nauczania liczby uczniów uczęszczających do szkoły wg stanu na 1 dzień miesiąca, w którym 
nastąpi udzielenie dotacji. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zawartej informacji, podmiot uprawniony do otrzymania 
dotacji jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie Gminie korekty podanej wcześniej informacji.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte 
w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem 
kwot na poszczególne rodzaje wydatków przedstawione na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

2. Podmiot uprawniony do otrzymania dotacji przekazuje Gminie rozliczenie wykorzystania dotacji:

1) do dnia 20 lipca - za pierwsze półrocze danego roku tj. za okres od 1.01. do 30.06.

2) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za cały rok tj. za okres od 
1.01 do 31.12.

3. W przypadku zaprzestania prowadzenia szkoły, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji 
przedstawia Gminie rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od tej daty.

4. Gmina ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i informacji w dowolnym wskazanym 
terminie.

5. Wynikająca z rozliczenia:

1) różnica pomiędzy kwotą dotacji należnej a kwotą dotacji przekazanej zostanie przekazana na rachunek 
bankowy podmiotu uprawnionego do otrzymywania dotacji, w terminie 15 dni od dnia dostarczenia 
rozliczenia,

2) różnica pomiędzy kwotą dotacji przekazanej a kwotą dotacji należnej podlega zwrotowi, na rachunek 
bankowy Gminy, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie, 
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
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§ 6. 1. Szkoły, na prowadzenie, których Gmina udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie danych 
zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji, zgodności danych o liczbie uczniów zawartych w miesięcznych 
informacjach i w rozliczeniach otrzymanej dotacji oraz zgodności księgowych dowodów źródłowych 
z podanymi w zestawieniu.

2. Kontrola może być planowana lub doraźna. W przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana 
musi zostać o niej zawiadomiona, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły.

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są pracownicy Urzędu Gminy Lelów, imiennie 
upoważnieni przez Wójta.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

7. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do 
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

8. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, 
kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia 
pokontrolne kierowane do podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.

9. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie 
określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić Gminę o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych 
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Lelów prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakres kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1555).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów

Władysław Jaworski
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XV/144/2015  

Rady Gminy Lelów  

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

Pieczątka placówki 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

na rok budżetowy 20….. 

 

1. Pełna nazwa i adres szkoły .................................................................................. 

 

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ......................................................... 

 

3. Placówka: publiczna/niepubliczna 

 

4. Imię, nazwisko ………………………., telefon kontaktowy……………………., adres e-mail 

……………………….. osoby sporządzającej miesięczne informacje o liczbie uczniów  

i wychowanków oraz roczne rozliczenie wykorzystania dotacji. 

 

5. Planowana miesięczna liczba uczniów. 

UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE W okresie od 

stycznia do sierpnia 

roku budżetowego 

W okresie od 

września do 

grudnia roku 

budżetowego 

1. 

W oddziale przedszkolnym. Ogółem, w tym:    

a) spoza Gminy Lelów   

b) liczba dzieci niepełnosprawnych z podaniem 

rodzaju niepełnosprawności:  

  

 1.   

2.   

3……   

 c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   

2. 

W szkole podstawowej. Ogółem  

w tym:  

  

a) spoza Gminy Lelów   

b) liczba dzieci niepełnosprawnych z podaniem 

rodzaju niepełnosprawności: 

  

 1.   

2.   

3.   

 c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   

 

6. Nazwa posiadacza rachunku oraz numer rachunku bankowego: 

Nazwa posiadacza rachunku …………………………………………………………………………. 

Nr rachunku …………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………    ……………………………… 

      (miejscowość i data)              (pieczątka, podpis) 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XV/144/2015  

Rady Gminy Lelów  

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 

Pieczątka placówki  

 

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW 

 

w miesiącu ................. w/g stanu na dzień 1 ............. 20.....r. 

1. Pełna nazwa i adres szkoły .................................................................................. 

 

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ......................................................... 

 

3. Placówka: publiczna/niepubliczna 

 

4. Faktyczna miesięczna liczba uczniów według stanu na dzień ............................ 

 

 

UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE 6 latki 5 latki 4 latki 3 latki Razem 

1. 

W oddziale przedszkolnym. Ogółem, w 

tym:  

     

a) spoza Gminy Lelów      

b) liczba dzieci niepełnosprawnych  

z podaniem rodzaju niepełnosprawności:  

     

 1.      

2.      

3……      

 c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka      

2. 

W szkole podstawowej. Ogółem  

w tym:  

  

a) spoza Gminy Lelów   

b) liczba dzieci niepełnosprawnych  

z podaniem rodzaju niepełnosprawności: 

  

 1.   

2.   

3……   

 c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………… 

     (miejscowość i data)                      (pieczątka, podpis) 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XV/144/2015  

Rady Gminy Lelów  

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 

 

Pieczątka placówki  

 

 

ROZLICZENIE  

dotacji otrzymanej w 20…...r. 

za okres od …………… do …………….. 

 

 

1. Pełna nazwa i adres szkoły .................................................................................. 

 

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego ......................................................... 

 

3. Placówka: publiczna/niepubliczna 

 

4. Roczna weryfikacja liczby uczniów i dotacji otrzymanej w 20….. r.  

 

 

m-c 

Liczba uczniów faktycznie uczęszczających do 

placówki 

Kwota 

należnej 

dotacji  

w zł 

Kwota 

udzielonej 

dotacji  

w zł 

Nadpłata/ 

Niedopłata 

ogółem 

w tym 

spoza 

Gminy 

Lelów 

w tym 

niepełnosp

rawnych 

w tym 

objętych 

wczesnym 

wspomagani

em rozwoju 

ogółem ogółem ogółem 

I        

II        

III        

IV        

V        

VI        

VII        

VIII        

IX        

X        

XI        

XII        

Razem    

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 283_______________________________________________________________________________________________________________



 

5. Rozliczenie wykorzystania dotacji w złotych: 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1. Kwota dotacji otrzymanej w danym okresie rozliczeniowym  

2. Kwota dotacji wykorzystanej w danym okresie 

rozliczeniowym 

 

3. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi – 

(dotyczy rozliczenia za rok budżetowy) 

 

 

 

 

6. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżąca działalność statutową szkoły, sfinansowanych  

z dotacji w okresie objętym rozliczeniem: 

 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota 

1. Wynagrodzenia osobowe  

2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych (składki ZUS i FP)                  

3. Wynagrodzenie bezosobowe  

4. Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (składki ZUS i FP)                  

5. Materiały i wyposażenie (wymienić jakie)  

6. Usługi (wymienić jakie)  

7. Pomoce dydaktyczne (wymienić jakie)  

8. Energia elektryczna  

9. Woda  

10. Zakup opału (węgiel, gaz)  

11. Media inne (wymienić jakie)  

12. Inne wydatki pozapłacowe (wymienić jakie)  

 Suma  

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane w rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym,  

a dotacja otrzymana z budżetu Gminy Lelów została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

     (miejscowość i data)              (pieczątka, podpis) 
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