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UCHWAŁA NR XXXII/296/18
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Pakosławice
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy
Pakosławice publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom oraz innym formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym na terenie Gminy Pakosławice, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Pakosławice, właściwą do udzielenia dotacji;
2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pakosławice;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz osoby fizyczne prowadzące szkołę lub placówkę wychowania przedszkolnego;
4) roku bazowym - należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy;
5) roku budżetowym – należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana uchwała budżetowa i są udzielane
dotacje określone w niniejszej uchwale;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).
§ 3.1. Dotacji dla szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek organu prowadzącego
złożony organowi dotującemu, nie później niż do 30 września roku bazowego, pod warunkiem, że organ prowadzący
szkołę lub placówkę wychowania przedszkolnego przekaże:
1) organowi dotującemu informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2) dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.
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2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego, które rozpoczynają
działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1
ustawy – Prawo oświatowe, lub zezwolenie, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 lub art. 90 ust. 1 ustawy
Prawo oświatowe, do dnia 30 września roku bazowego.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.1. Miesięczna kwota dotacji udzielana jest na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów według
stanu na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca. Informację przekazuje się do organu dotującego w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu do 10 dnia miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych
posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju, a w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – także o liczbie uczniów
zamieszkałych poza terenem Gminy Pakosławice.
3. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący dotowaną jednostkę nieprawidłowości, co do podanych
danych w złożonej informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, jest on zobowiązany w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia
tych nieprawidłowości, do przedstawienia na piśmie Wójtowi Gminy korekty podanej wcześniej informacji.
4. W przypadku przekazania dotacji na dany miesiąc w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostanie
zaliczona na poczet dotacji należnej w kolejnych miesiącach.
§ 5. Dotacja, o której mowa w § 1, przysługuje na każdego ucznia:
1) publicznej szkoły w wysokości ustalonej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy;
2) niepublicznego przedszkola w wysokości ustalonej na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy.
§ 6. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminach, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy,
z zastrzeżeniem art. 96 ust. 2 ustawy, na rachunek bankowy wskazany przez podmiot uprawniony.
§ 7.1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę przekazuje rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy
Pakosławice w terminach:
1) za okres kwartału - do 15 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego kwartału;
2) za okres roku budżetowego – w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja
została przekazana, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy podmiot dotowany zakończył działalność w roku, w którym otrzymał dotację
w zakresie prowadzenia szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, organ prowadzący
przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.
§ 8.1. W rozliczeniu dotacji, o którym mowa w § 7, organ prowadzący wykazuje wydatki finansowane
ze środków dotacji, zgodnie z przeznaczeniem tych środków na wydatki, o których mowa w art. 35 ustawy.
2. W celu rozliczenia dotacji organ dotujący ma prawo żądać przedłożenia: rachunków, faktur lub innych
dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.
3. Gmina ma prawo żądania wyjaśnień w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.
4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w § 7, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych zgodnie
z ustawą i niniejszą uchwałą.
§ 10.1. Kontrolę, o której mowa w § 9, przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Pakosławice.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli, Wójt Gminy zawiadamia organ prowadzący co najmniej na 5 dni przed
rozpoczęciem kontroli.
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do wstępu do szkół i przedszkoli oraz
wglądu do prowadzonej przez organ prowadzący dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji
nauczania w związku z przekazaną dotacją.
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3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest udostępnić
dokumentację, o której mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną
do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który
podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca organ prowadzący.
5. Organ prowadzący może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach
tej odmowy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący dokonują weryfikacji przyczyny odmowy i w razie
potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające na podstawie, których mogą być dokonane zmiany
w protokole.
7. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień, kontrolujący w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu bądź odmowy podpisania przedkładają kontrolowanemu zalecenia pokontrolne.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji zaleceń
pokontrolnych.
§ 11.1. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Gminy Pakosławice na zasadach określonych przepisami ustawy
o finansach publicznych.
2. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisma.
3. W przypadku braku wpływu zwrotu dotacji na rachunek gminy, należna gminie kwota zostanie potrącona
z najbliższych kolejnych rat dotacji w roku bieżącym.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 13. Traci moc uchwała nr XXI/190/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pakosławice dla publicznych i niepublicznych
szkół i przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu jej wykorzystania.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Edward Chruściel
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/296/18
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Wniosek o udzielenie dotacji na rok budżetowy .......
I. Wnioskodawca:
1. Nazwa organu prowadzącego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko osoby/osób prawnych reprezentującej (-ych) organ prowadzący:
.......................................................................................................................................................
3. Siedziba organu prowadzącego (adres, telefon)
.......................................................................................................................................................
II. Dane jednostki oświatowej:
1. Nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Adres
.......................................................................................................................................................
3. Numer oraz data wydania decyzji o założeniu szkoły/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych
.......................................................................................................................................................
4. System kształcenia
.......................................................................................................................................................
(dla młodzieży, dla dorosłych, z tego: system stacjonarny, system zaoczny, system wieczorowy)
5. Nazwa banku prowadzącego rachunek:
.......................................................................................................................................................
6. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
.......................................................................................................................................................
III. Dane o planowanej liczbie uczniów w roku .........
1. Planowana liczba uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego:
Planowana liczba uczniów
Ogółem wszystkich uczniów
w tym niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) – wypisać rodzaje
niepełnosprawności i ilość dzieci z daną niepełnoprawnością
w tym zamieszkałych na terenie innych gmin

w okresie styczeń - w okresie wrzesień sierpień
grudzień

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–5–

Poz. 343

2. Planowana liczba uczniów w szkołach:
w okresie styczeń - w okresie wrzesień sierpień
grudzień

Planowana liczba uczniów
Ogółem wszystkich uczniów w szkołach, w których jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
w tym niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) – wypisać rodzaje
niepełnosprawności i ilość dzieci z daną niepełnoprawnością

3. Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju:
Planowana liczba uczniów

w okresie styczeń sierpień

w okresie wrzesień grudzień

Ogółem wszystkich uczniów
4. Planowana liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi:
Planowana liczba uczniów

w okresie styczeń sierpień

w okresie wrzesień grudzień

Ogółem wszystkich uczniów
IV. Dane o osobie upoważnionej do składania miesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów:
1. Imię i nazwisko:
.......................................................................................................................................................
2. Stanowisko, funkcja:
.......................................................................................................................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna wnioskodawcy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/296/18
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Informacja o liczbie uczniów,
stanowiąca podstawę naliczenia dotacji w miesiącu ........... ................roku
I. Dane o organie prowadzącym:
1. Nazwa organu
.......................................................................................................................................................
2. Adres
.......................................................................................................................................................
II. Dane o jednostce oświatowej:
Publiczna □

Niepubliczna □

1. Nazwa jednostki:
.......................................................................................................................................................
2. Adres
.......................................................................................................................................................
III. Informacja o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na ...................................
1. Faktyczna liczba dzieci .........................
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby
dzieci z taką niepełnosprawnością:
- rodzaj niepełnosprawności ....................... - liczba uczniów .............................., klasa ...............
- rodzaj niepełnosprawności ....................... - liczba uczniów .............................., klasa ...............
- rodzaj niepełnosprawności ....................... - liczba uczniów .............................., klasa ...............
- rodzaj niepełnosprawności ....................... - liczba uczniów .............................., klasa ...............
2. W przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –
aktualna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju .........................
3. W przedszkolach, szkołach, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – aktualna liczba
uczestników tych zajęć .........................
IV. Lista uczniów:
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data i miejsce
urodzenia

PESEL

Adres
zamieszkania

Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna wnioskodawcy

Klasa
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/296/18
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Rozliczenie przyznanej dotacji za okres:
1. I kwartał ............... roku;
2. II kwartał ............... roku;
3. III kwartał ............... roku;
4. IV kwartał ............... roku;
5. za ........... rok
I. Wnioskodawca:
1. Nazwa organu prowadzącego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko osoby/osób prawnych reprezentującej(-ych) organ prowadzący:
.......................................................................................................................................................
3. Siedziba organu prowadzącego (adres, telefon)
.......................................................................................................................................................
II. Dane jednostki oświatowej:
1. Nazwa szkoły/placówki wychowania przedszkolnego
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Adres
.......................................................................................................................................................
3. Numer oraz data wydania decyzji o założeniu szkoły/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych
.......................................................................................................................................................
III. Dane o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy roboczy dzień każdego miesiąca.
Miesiąc
Liczba uczniów ogółem
w tym niepełnosprawni:
- rodzaj niepełnosprawności
- rodzaj niepełnosprawności
...
liczba uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju
liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
Liczba uczniów zamieszkałych
na terenie innych gmin (dotyczy przedszkola)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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1. Kwota dotacji otrzymanej ...............................
2. Kwota dotacji wykorzystanej ................................
3. Kwota dotacji niewykorzystanej ..................................
4. Kwoty wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym wg rodzajów:
1) Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń ......................................
2) Materiały i wyposażenie ............................
3) Pomoce dydaktyczne ..........................
4) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy
..........................................
5) Opłaty za media ...........................
6) Opłaty za wynajem .......................
7) Zakup usług ........................
8) Inne (określić jakie) ............................
Do rozliczenia należy dołączyć informację o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Pakosławice
w rozbiciu na poszczególne miesiące w okresie sprawozdawczym. Informacja musi zawierać takie dane jak:
- nr rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego;
- przedmiot dokonanego zakupu lub płatności;
- data wystawienia rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego;
- data płatności;
- pełna kwota zobowiązania;
- kwota wydatkowana z dotacji.
Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Miejscowość, data

Czytelny podpis oraz pieczęć imienna wnioskodawcy

