
Projekt

z dnia  19 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVII.278.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

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 i poz. 2232) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 )  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Biała oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w placówkach niepublicznych, wpisanych do ewidencji 
szkół 
i przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Gminę Biała.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia szkoły, 
przedszkola i oddziału przedszkolnego, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 3. Dotacja, o której mowa w § 1 udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe o których 
mowa w §1, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku 
stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. W terminie do 5 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca niepubliczną placówkę oświatową przekazuje 
do Urzędu Miejskiego w Białej informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na 
który ma być udzielona dotacja. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacja wykorzystana może być wyłącznie na cele określone w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub szkołę sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego 
w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż do 25 dnia następnego 
miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji podając liczbę uczniów według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca. 
Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Podmiot dotowany sporządza roczne rozliczenia wykorzystanej dotacji do dnia 15 stycznia roku 
następującego po roku udzielenia dotacji przedstawiając dane określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. W dotowanych jednostkach Burmistrz Białej może okresowo przeprowadzać kontrolę obejmującą:

1) weryfikację zgodności danych z dokumentacją przebiegu nauczania i składana miesięczna informacją o liczbie 
uczniów;

2) weryfikację wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej na podstawie upoważnienia Burmistrza Białej.

3. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej 
daną placówkę.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.
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5. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy składać w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia protokołu do podpisania.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, 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.

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

§ 7. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis 
określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Biała.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na trenie Gminy Biała, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2017 r. 
poz. 1848).

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

…………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Białej

ul. Rynek 10

48-210 Biała

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na prowadzenie niepublicznego 
przedszkola/szkoły/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego* na rok ……………..

1. Dane podmiotu prowadzącego:

Nazwa:………………………………………………………………………………………………..

Adres:………………….………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………..NIP………………………..…………………

2. Dane placówki:

Nazwa:………………………………………………………………………………………………..

Adres:………………….………………………………………………………………………………

REGON………………………………………………..NIP………………………..…………………

Nr telefonu………….…………………………………e-mail..………………………………………

Numer wpisu do ewidencji placówek niepublicznych………………….…………..…………………

3. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację:

……........……………………………………………………………………………………………………
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4. Planowana liczba uczniów :

PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW

OKRES
Ogółem w szkole

W tym 
niepełnosprawnych

(należy wskazać rodzaj 
niepełnosprawności 

z orzeczenia)

W tym objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

W tym z innej 
gminy

Styczeń-
sierpień

Wrzesień - 
grudzień

OKRES

Ogółem 
w przedszkolu

/oddziale 
przedszkolnym 

w szkole

W tym 
niepełnosprawnych

(należy wskazać rodzaj 
niepełnosprawności 

z orzeczenia)

W tym objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

W tym z innej 
gminy

Styczeń-
sierpień

 Wrzesień - 
grudzień

OKRES
Ogółem w innej 

formie wychowania 
przedszkolnego

W tym 
niepełnosprawnych

(należy wskazać rodzaj 
niepełnosprawności 

z orzeczenia)

W tym objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

W tym z innej 
gminy

Styczeń-
sierpień

 Wrzesień - 
grudzień

5. Organ prowadzący zobowiązuje do co miesięcznego rozliczania otrzymanej dotacji.

……………………………. ……………………………………….

Miejscowość, data. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

…………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Białej

ul. Rynek 10

48-210 Biała

Informacja o aktualnej liczbie uczniów/dzieci według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca

…………………… ………... roku**

1. Nazwa i adres placówki…………………………………………………………………………….

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

2. Liczba uczniów/dzieci uczęszczających do danej szkoły / przedszkola / oddziału przedszkolnego 
*.......................…………., w tym:

1) liczba uczniów niepełnosprawnych (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności z orzeczenia) 
w poszczególnych klasach szkoły podstawowej 
...........................................................................................................................

2) liczba dzieci od 6 lat i powyżej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ............................................................

3) liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ................................................................................

 

3. Wykaz uczniów będących mieszkańcami innej gminy:

Nazwisko i imię Data 
urodzenia

Adres zamieszkania Nazwa gminy Objęte 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju
tak/nie

Posiadające 
orzeczenie 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

-rodzaj 
niepełnosprawności

……………………………….. …………………………………….

sporządził -data i podpis Pieczęć, podpis i nr telefonu osoby prowadzącej placówkę

*niepotrzebne skreślić

** Informację składa się oddzielnie dla każdej placówki
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

…………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Białej

ul. Rynek 10

48-210 Biała

Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc …………………… …………...roku.

1. Nazwa i adres placówki…………………………………………………………………………….

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

2. Aktualna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym – stan na ostatni dzień miesiąca

Liczba uczniów ogółem

W tym: uczniów niepełnosprawnych

Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Należna dotacja

Wysokość otrzymanej dotacji

W tym: dla uczniów niepełnosprawnych

Różnica: nadpłata

niedopłata

……………………………. ……………………………………….

Miejscowość, data. Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

…………………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Burmistrz Białej

ul. Rynek 10

48-210 Biała

Rozliczenie wykorzystanej dotacji podmiotowej otrzymanej z Gminy Biała

w roku ……………..

1. Nazwa i adres placówki…………………………………………………………………………….

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

2. Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach:

Dotacja:

Miesiąc
Liczba 

uczniów 
ogółem

w tym 
niepełnosprawnych

w tym objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

w tym 
z innej 
gminy należna przyznana

Różnica 
nadpłata/
niedopłata

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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3. 

Kwota dotacji należna w roku sprawozdawczym ……………………………….. zł

Kwota dotacji otrzymanej w roku sprawozdawczym ……………………………….. zł

Różnica:

nadpłata ………………………………. zł

niedopłata ………………………………. zł

4. 
 

Kwota wykorzystanej dotacji ….…………………………… zł

Kwota niewykorzystanej dotacji ………………………………. zł

.

...............................................................
Miejscowość, data.

...................................................................................
Pieczęć i podpis głównego księgowego

...................................................................................
Pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Biała otrzymanej za miesiąc ................. 
w kwocie ........................

1. Nazwa i adres placówki…………………………………………………………………………….

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

Lp. Nr rachunku, 
faktury lub 
innego 
dowodu 
księgowego

Pełna kwota 
zobowiązania

Data 
wystawienia 
rachunku, 
faktury lub 
innego 
dowodu 
księgowego

Przedmiot 
dokonanego 
zakupu lub 
płatności

Data 
dokonanej 
płatności

Wskazane 
kwoty 
płatności 
angażującej 
środki dotacji

1.
2.

Razem ze środków dotacji:

 Uwagi.........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie ..........................................................................................

Numer telefonu kontaktowego .......................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę ................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego .......................................................................................................................

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

(pieczątka i podpis)
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Uzasadnienie

W związku z opublikowaniem 29 listopada 2017 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, która wprowadza zmiany w zakresie dotowania niepublicznych szkół i placówek wychowania
przedszkolnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz doprecyzowuje przepisy dotyczące min.: rozliczeń
pomiędzy gminami, trybu naliczania i przekazywania dotacji przez jst. Niniejszy projekt uchwały zawiera
regulacje, które będą miały zastosowanie do naliczenia dotacji począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Biała 14.12.2017 r.

Opracowała: Jadwiga Małota - Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
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