
UCHWAŁA NR XV/118/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania  i wykorzystywania dotacji,udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz  niepublicznych, 
prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina 

Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4, ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby 
prawne, bądź fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje  tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla jednostek, o których 
mowa w ust. 1 oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, uwzględniając w szczególności 
podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli 
wykorzystania dotacji.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Jednostki o jakich mowa w § 1, uprawnione do otrzymania dotacji, z zastrzeżeniem  ust. 2 i ust. 3, 
otrzymują ją w wysokości:

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
tj. dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka – w kwocie równiej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Dobrzeń Wielki – w dalszej części uchwały zwaną Gminą;

2) w odniesieniu do dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
tj. dla niepublicznych przedszkoli – w kwocie równej 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące 
dochody budżetu Gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty
za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę;

3) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
dla innych form wychowania przedszkolnego – w kwocie równej 40% wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, pomniejszonych o stanowiące 
dochody budżetu Gminy wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust.1b. ustawy otrzymują na jednego ucznia dotacje
w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
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3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują
na jednego ucznia dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji.

§ 3. Organ prowadzący placówkę, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie do Wójta Gminy Dobrzeń 
Wielki w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji 
rocznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest od następnego roku budżetowego w transzach miesięcznych.

2. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia miesiąca informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu 
na pierwszy dzień roboczy miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Za miesiące letnie ( lipiec i sierpień ), podstawą obliczenia dotacji będzie liczba uczniów wskazana
na załączniku 2., złożonym za miesiąc czerwiec.

4. Miesięczna wysokość transzy dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, przy 
uwzględnieniu zapisów ust. 3. i przekazywana uprawnionemu na rachunek bankowy placówki wskazany we 
wniosku, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 5.

5. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, 
zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby 
uczniów będącej podstawą naliczenia dotacji. Korektę powyższą dotujący uwzględnia przy przelewie transzy 
dotacji należnej w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 15 stycznia roku następującego
po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę dokonywane jest przez 
Wójta Gminy w terminie do dnia 15 lutego roku następnego, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego
do dotacji.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy 
przekazywana jest na rachunek bankowy placówki w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku 
budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. Zm.).

4. Osoba prowadząca jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do 
zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy oraz złożenie rozliczenia na formularzu określonym w § 5 ust. 2 
w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 7. Przekazana z budżetu Gminy dotacja oświatowa może być wykorzystana i rozliczona wyłącznie
na pokrycie wydatków określonych w  ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 8. 1. W dotowanych placówkach Wójt Gminy może okresowo przeprowadzać  kontrole, o których mowa
w art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Kontrole, o których mowa  w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 
upoważnieni przez Wójta Gminy, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im 
przez Wójta. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia się podmiot kontrolowany pisemnie, nie później niżna 7 dni 
przed terminem jej rozpoczęcia.

§ 9. 1. Kontroler ma prawo do:
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a) wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów,
z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji 
dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie 
reprezentującej podmiot kontrolowany.

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 7 dni od  dnia otrzymania 
protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie 
konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne, w przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler 
dokonuje zmiany lub  uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 11. 1. W terminie 30  dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy przekazuje podmiotowi 
kontrolowanemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień
i nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, 
poinformować Wójta o sposobie realizacji, względnie o przyczynach niewykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 12. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą  dotowanej placówki, organ prowadzący 
zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie 
dotowanej placówki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 14. Z dniem 31 grudnia 2015r. traci moc uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 września 2008r.  w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. poz. 2001).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

(pieczęć organu prowadzącego placówki)

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI DLA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/ INNEJ FORMY WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO*NA ROK ............................

I.  Dane organu prowadzącego:

1. Dane wnioskodawcy:

1) Osoba prawna/osoba fizyczna ..........................................................................................................

2) Nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej

....................................................................................................................................................

3) Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej

....................................................................................................................................................

2. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:

1) Nazwisko i imię .................................................................................................................................

2) Tytuł prawny (pełnomocnictwo) ........................................................................................................

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/inne formy wychowania przedszkolnego

.......................................................................................................................................................

1) Typ i rodzaj .......................................................................................................................................

2) Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych) TAK/NIE*

3) Charakter: publiczny/niepubliczny*

III. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

.................................................................................................................................................................

IV. Planowana liczba uczniów:

w tymOkres Planowana 
miesięczna liczba 
uczniów ogółem

Liczba uczniów 
niepełnosprawnych

Liczba uczniów objętych 
wczesnym 

wspomaganiem

Liczba  uczniów 
niebędących
mieszkańcami Gminy
Dobrzeń Wielki

Styczeń - 
sierpień
Wrzesień - 
grudzień

IV. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

V. Data, i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej(-ych) organ prowadzący.

VI. Pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

INFORMACJA  O AKTUALNEJ  LICZBIE
UCZNIÓW W MIESIĄCU ............ 20.... ROKU

………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:

………………………………………………………………………………………………………………

I. Dane o aktualnej liczbie uczniów:

Liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca
w tymOgółem

niepełnosprawnych
z orzeczeniem kształcenia

specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 

ustawy
o systemie oświaty

objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju

prowadzonym
na podstawie

art. 71b ust. 2a
ustawy o systemie oświaty

II. Dane o uczniach spoza terenu Gminy Dobrzeń Wielki:

L
p.

Nazwisko i imię Adres zamieszkania Data 
urodzenia

Gmina

III. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli w miesiącu ubiegłym - po 1 dniu tego miesiąca, z podaniem liczby 
dni pozostawania uczniów w jednostce oświatowej

………………………………………  …………………………………………………

………………………………………  ………………………………………………....

………………………………………  …………………………………………………

………………………………………  ………….……………………………………....

IV. Data, pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej informacje.

Termin składania informacji: do 5-tego dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy 
danego miesiąca.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/2016

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 2 lutego 2016 r.

(pieczęć organu prowadzącego placówki)

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY Dobrzeń Wielki
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20 .......... roku

I. Nazwa i adres jednostki

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Faktyczna liczba uczniów dotowanego podmiotu w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego, 
z tym, że szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu (należy podać za każdy miesiąc osobno):

w tym:

Miesiąc Liczba
ogółem

Liczba uczniów
niepełno-  

sprawnych

Liczba dzieci 
objętych 

wczesnym 
wspomaganiem 

rozwoju

Liczba   uczniów 
spoza terenu 

Gminy
Dobrzeń Wielki

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
III. Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach otrzymanej dotacji:

Kwota otrzymanej dotacji:
Rodzaje wydatków sfinansowanych w 
ramach otrzymanej dotacji

Wysokość wydatków w ramach otrzymanej 
dotacji

Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek 
poniesiony na cele działalności, w tym na 
wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej 
szkołę, przedszkole, inną formę wychowania 

Id: 44CD70C8-D94F-45FA-8F25-61CACB5D8E03. Podpisany Strona 1



przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni 
funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo 
prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 
przedszkolnego, z wyjątkiem wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, obejmujących: 
książki i inne zbiory biblioteczne, środki 
dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 
przedszkolach i placówkach, sprzęt 
rekreacyjny i sportowy, meble
Zakup pozostałych środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych o 
wartości nieprzekraczającej wielkości 
ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, 
w momencie oddania do używania
Ogółem kwota wydatków sfinansowanych z 
otrzymanej dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji:
IV. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

V. Data, i podpis(-y) osoby (osób) reprezentującej(-ych) organ prowadzący.

VI. Pieczątka placówki i czytelny podpis osoby składającej rozliczenie.

Termin składania rozliczenia: do 31-go stycznia roku następnego

Termin składania rozliczenia wyrównania dotacji za rok poprzedni: do 15-go lutego roku następnego
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