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UCHWAŁA NR XXII.165.2016
RADY GMINY W WILKOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym
przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminów i sposobu rozliczenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 i 1579) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
1954 i 1985) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom
przedszkolnym przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.;
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wilków;
3) wydatkach bieżących – należy rozumieć wydatki określone w art. 78b ust. 10 ustawy.
§ 2.1. Do ustalenia wysokości dotacji dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inne podmioty niż
Gmina, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 ustawy.
2. Do ustalenia wysokości dotacji dla szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny
prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2da
ustawy.
3. Do ustalenia wysokości dotacji dla publicznej szkoły, podstawowej prowadzonej przez inne podmioty
niż Gmina, o których mowa w § 1 mają, zastosowanie przepisy art. 80 ust. 3 ustawy.
4. Do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola, szkoły, w której zorganizowano odział przedszkolny
oraz szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina, o których mowa w § 1, które to prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2c ustawy.
5. Udzielona z budżetu Gminy dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadań określonych
w art. 80 ust. 3da ustawy. Dotacje należy wykorzystać do 31 grudnia roku, na który została przyznana.
§ 3.1. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę,
w której zorganizowano oddział przedszkolny lub publiczną szkołę.
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2. Wniosek, o którym mowa ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę, adres i REGON osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej dotowaną jednostkę;
2) typ, rodzaj, adres i REGON dotowanej jednostki;
3) numer i datę wydania zezwolenia na założenie publicznej jednostki oświatowej;
4) nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację z nazwą i adresem banku;
5) dane o statystycznej liczbie dzieci, uczniów ogółem, w okresie od stycznia do sierpnia i planowanej liczbie
dzieci, uczniów od września do grudnia w tym uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju;
6) dane o statystycznej liczbie dzieci w wieku do lat 5 niebędących mieszkańcami Gminy Wilków i niebędących
dziećmi niepełnosprawnymi wraz z nazwą gminy, w której zamieszkuje dziecko i planowanej w okresie
od września do grudnia;
7) pieczęć i podpis osoby upoważnionej.
3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
którego wniosek dotyczy.
4. W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie publicznej placówki oświatowej w trakcie roku
budżetowego, wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć najpóźniej w terminie 60 dni przed planowanym
rozpoczęciem funkcjonowania placówki.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Miesięczna kwota dotacji dla przedszkola, szkoły, w której zorganizowano odział przedszkolny oraz
szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina, o których mowa w § 1, stanowi iloczyn statystycznej
liczby uczniów, o której mowa w art.78c ustawy i podstawowej kwoty dotacji, o której mowa odpowiednio
w art 78b ust. 1, 2 i 3 ustawy i przekazywana jest w terminie ustawowym, na wskazany we wniosku rachunek
bankowy.
§ 4.1. Wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu.
2. Ustala się następujące terminy rozliczenia udzielonej dotacji:
1) do 31 lipca roku budżetowego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca;
2) do 20 stycznia następnego roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.
3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji następuje na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
4. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 podmiot prowadzący publiczną szkołę lub przedszkole dołącza
zestawienie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków bieżących w kwocie przekazanych
dotacji.
5. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej w roku budżetowym dokonywane jest przez Gminę w terminie
do dnia 30 stycznia następnego roku.
6. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek
bankowy szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
7. Ustalona i stanowiąca należność Gminy kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości.
§ 5.1. Gminie przysługuje prawo kontroli statystycznej liczby uczniów i prawidłowości wykorzystania
dotacji oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania
w dotowanych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach.
2. Decyzję o konieczności dokonania kontroli podejmuje Wójt Gminy Wilków.
3. Kontroli dokonuje upoważniony przez Wójta Gminy Wilków pracownik Urzędu Gminy w Wilkowie.
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4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowaną placówkę obowiązany jest do udostępnienia
wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej placówki.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje się osobie
reprezentującej kontrolowany obiekt.
§ 6. Traci moc uchwała nr VIII.53.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przy
szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wilków przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystani oraz terminów i sposobu rozliczenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Ostrowski
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII.165.2016
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

……………………………………….
/pieczęć organu prowadzącego/

Wójt
Gminy Wilków

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………
1. Dane osoby fizycznej/prawnej* prowadzącej przedszkole/oddział przedszkolny/szkołę*
Nazwa:…………………………………………………...…………………………………………………..
……………....………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………….……..………
REGON…………………………………………….NIP…………………………………………………..…
2. Dane przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły*
Pełna nazwa szkoły / przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły*…………………..…………………....
…………………………………………………………………………………………………………..…….
Adres szkoły / przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły* ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………..
REGON ………………………………………………NIP……………………...…..………………………
3. Numer i data wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/
szkoły* ………..……………………………………………………………………….………...………..
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację:
………..……………………………………………………………………………………………..……......
nazwa banku, adres
……………………………………………………………………………………………….………………..
numer rachunku bankowego
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5. Liczba dzieci, uczniów:

Liczba dzieci, uczniów
w tym:

Okres

ogółem w
przedszkolu do lat 5

niepełnosprawnych

w wieku do lat 5
niebędących
mieszkańcami Gminy
Wilków i
objętych
niebędących dziećmi
wczesnym
niepełnosprawnymi
wspomaganiem
oraz nazwa gminy,
rozwoju
w której zamieszkuje
dziecko

styczeń- sierpień
wrzesień- grudzień
w tym:

Okres

ogółem w oddziale
przedszkolnym
zorganizowanym w
szkole do lat 5

niepełnosprawnych

w wieku do lat 5
niebędących
mieszkańcami Gminy
Wilków i niebędąca
objętych
dziećmi
wczesnym
niepełnosprawnymi,
wspomaganiem
nazwa gminy, w
rozwoju
której zamieszkuje
dziecko

styczeń- sierpień
wrzesień- grudzień
w tym:
Okres

ogółem w szkole
niepełnosprawnych

objętych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

xxxxzxxx

styczeń- sierpień

xxxxxxxxx

wrzesień- grudzień

xxxxxxxxx

………………………………………….
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
Miejscowość, data : ...................
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII.165.2016
Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

……………………………………….
/pieczęć/

Wójt
Gminy Wilków

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI W ROKU ……………………….
Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od …………………… do…………..…………….……………...
1) pełna nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły*………………..………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………
2) kwota otrzymanej dotacji w okresie j.w. ………………………………………….………………………….
3) poniesione wydatki za okres j.w. łącznie ………………….…………………………… ……………………
4) kwota dotacji niewykorzystanej ……………..…………………………………………………………..…...
5) liczba uczniów w okresie rozliczeniowym (w każdym miesiącu)
Nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły*
Miesiące

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Liczba uczniów, w tym:
- uczniów
niepełnosprawnych
- objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

…………………………………………………….
Pieczątka i podpis głównego księgowego
Załączniki:
1) zestawienie dowodów księgowych potwierdzających wykonane wydatki
____________________________________________________________________
*Niepotrzebne skreślić

IX

X

XI

XII

