
UCHWAŁA NR XXIX/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy 

Biała. 

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr

142, poz. 1591 z 2001r; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;

z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr

181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;

z 2009r. Nr 52 poz.40 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r.

Nr 256,poz.2572, Nr 69 poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 144,poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr

115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70,poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235,

poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206 i Nr 56 poz. 458) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują z budżetu Gminy Biała dotację

na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała. 

2. Wysokość kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej ustala się na podstawie metryczki

otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej

subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielenia dotacji.  

3. Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust.2 na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie metryczki

z roku poprzedniego.  

4. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki, dokonuje się  korekty dotacji uwzględniającej dane

zawarte w metryczce na dany rok.  

§ 2.  1. Kwota dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego, działającego w strukturze niepublicznej szkoły

podstawowej przyznawana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości

nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Biała, koszty udzielonej

dotacji, zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  Nie

przekazanie środków finansowych przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Niepubliczne szkoły podstawowe , które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości

równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę Biała.  

§  4 .  Osoby prawne lub fizyczne prowadzące wychowanie przedszkolne w formach o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty otrzymują  na każdego ucznia dotację  w wysokości

równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę

Biała, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§ 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest powiadomienie Gminy Biała przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub

niepubliczną formę wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

o planowanej liczbie uczniów.  

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej powinien określać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1a.  

§ 8. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół  i innych form wychowania przedszkolnego zapisana w uchwale budżetowej

Gminy Biała jest wielkością  roczną,  która będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do 10 każdego

miesiąca na rachunek bankowy szkoły / osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego. 

2. Przed przekazaniem miesięcznej części podmiot prowadzący szkołę /  inną  formę  wychowania przedszkolnego

przekazuje w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego w Białej informację o aktualnej liczbie uczniów

w szkole, oddziale przedszkolnym / innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na ostatni dzień  miesiąca

poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji, z wyszczególnieniem liczby uczniów w oddziale przedszkolnym / innej formy

wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biała. Wzór informacji określa załącznik nr 2 i 2 a.  

3. Dotacja dla szkoły na miesiąc lipiec- sierpień przekazywana będzie w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów

według stanu na zakończenie zaję ć  dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem również  liczby uczniów, którzy

w miesiącu czerwcu otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

4. Brak informacji, wskazanej w ust.2., lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę  do wstrzymania

wypłaty kolejnej części dotacji.  

5. Podmiot prowadzący szkołę / inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego

w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż  do 5 następnego miesiąca

rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a.  

6. Kwota nadpłaconej bądź  niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana przy ustalaniu

wysokości dotacji na następny miesiąc.  

7. Rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Białej dokona w terminie do 31 stycznia roku

następnego w oparciu o dane z informacji z § 9.  

§ 9. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

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

4. Kontrolujący ma prawo: 

§ 10.  Traci moc uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007. w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych prowadzonych przez osoby

prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14

dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Wnioskodawcę; 

a) nazwę szkoły,

b) adres,

c) typ i rodzaj szkoły,

d) osoba prowadząca szkołę.

2) Numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji niepublicznych szkół;

3) Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

4) Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkoły z wyszczególnieniem: 

a) w oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia ……..r., w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

b) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia …………r. , w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju , w tym:

- z innej gminy.

c) uczniów w oddziałach szkolnych od września do grudnia …… r.w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych ,

- wczesne wspomaganie rozwoju.

d) w oddziale przedszkolnym w okresie od września do grudnia …….. r., w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- z innej gminy.

5) Numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja;

6) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

7) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących liczby uczniów szkoły a w

przypadku oddziału przedszkolnego zobowiązanie powinno zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej

liczbie uczniów oraz uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) Wnioskodawcę;

2) Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

3) Planowana liczba uczniów: w tym: 

a) uczniów będących mieszkańcami innej gminy,

b) liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- będących mieszkańcami innej gminy,

c) wczesne wspomaganie rozwoju.

4) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

6) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących planowanej liczby uczniów, w tym

uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) zgodnoś ć  ze stanem faktycznym danych podawanych przez podmiot prowadzący szkołę/  inną  formę  wychowania

przedszkolnego; 

2) fakt wykorzystania dotacji na wydatki bieżące.

1) wstępu do szkoły /placówki przedszkolnej oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej

i dokumentacji z przebiegu nauczania; 

2) badać  dokumenty i inne możliwe nośniki informacji, które mają  znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania

dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania. 

Joachim Kosz  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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UCHWAŁA NR XXIX/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy 

Biała. 

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr

142, poz. 1591 z 2001r; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;

z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr

181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;

z 2009r. Nr 52 poz.40 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r.

Nr 256,poz.2572, Nr 69 poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 144,poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr

115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70,poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235,

poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206 i Nr 56 poz. 458) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują z budżetu Gminy Biała dotację

na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała. 

2. Wysokość kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej ustala się na podstawie metryczki

otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej

subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielenia dotacji.  

3. Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust.2 na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie metryczki

z roku poprzedniego.  

4. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki, dokonuje się  korekty dotacji uwzględniającej dane

zawarte w metryczce na dany rok.  

§ 2.  1. Kwota dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego, działającego w strukturze niepublicznej szkoły

podstawowej przyznawana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości

nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Biała, koszty udzielonej

dotacji, zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  Nie

przekazanie środków finansowych przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Niepubliczne szkoły podstawowe , które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości

równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę Biała.  

§  4 .  Osoby prawne lub fizyczne prowadzące wychowanie przedszkolne w formach o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty otrzymują  na każdego ucznia dotację  w wysokości

równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę

Biała, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§ 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest powiadomienie Gminy Biała przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub

niepubliczną formę wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

o planowanej liczbie uczniów.  

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej powinien określać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1a.  

§ 8. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół  i innych form wychowania przedszkolnego zapisana w uchwale budżetowej

Gminy Biała jest wielkością  roczną,  która będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do 10 każdego

miesiąca na rachunek bankowy szkoły / osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego. 

2. Przed przekazaniem miesięcznej części podmiot prowadzący szkołę /  inną  formę  wychowania przedszkolnego

przekazuje w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego w Białej informację o aktualnej liczbie uczniów

w szkole, oddziale przedszkolnym / innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na ostatni dzień  miesiąca

poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji, z wyszczególnieniem liczby uczniów w oddziale przedszkolnym / innej formy

wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biała. Wzór informacji określa załącznik nr 2 i 2 a.  

3. Dotacja dla szkoły na miesiąc lipiec- sierpień przekazywana będzie w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów

według stanu na zakończenie zaję ć  dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem również  liczby uczniów, którzy

w miesiącu czerwcu otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

4. Brak informacji, wskazanej w ust.2., lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę  do wstrzymania

wypłaty kolejnej części dotacji.  

5. Podmiot prowadzący szkołę / inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego

w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż  do 5 następnego miesiąca

rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a.  

6. Kwota nadpłaconej bądź  niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana przy ustalaniu

wysokości dotacji na następny miesiąc.  

7. Rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Białej dokona w terminie do 31 stycznia roku

następnego w oparciu o dane z informacji z § 9.  

§ 9. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

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

4. Kontrolujący ma prawo: 

§ 10.  Traci moc uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007. w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych prowadzonych przez osoby

prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14

dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Wnioskodawcę; 

a) nazwę szkoły,

b) adres,

c) typ i rodzaj szkoły,

d) osoba prowadząca szkołę.

2) Numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji niepublicznych szkół;

3) Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

4) Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkoły z wyszczególnieniem: 

a) w oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia ……..r., w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

b) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia …………r. , w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju , w tym:

- z innej gminy.

c) uczniów w oddziałach szkolnych od września do grudnia …… r.w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych ,

- wczesne wspomaganie rozwoju.

d) w oddziale przedszkolnym w okresie od września do grudnia …….. r., w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- z innej gminy.

5) Numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja;

6) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

7) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących liczby uczniów szkoły a w

przypadku oddziału przedszkolnego zobowiązanie powinno zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej

liczbie uczniów oraz uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) Wnioskodawcę;

2) Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

3) Planowana liczba uczniów: w tym: 

a) uczniów będących mieszkańcami innej gminy,

b) liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- będących mieszkańcami innej gminy,

c) wczesne wspomaganie rozwoju.

4) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

6) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących planowanej liczby uczniów, w tym

uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) zgodnoś ć  ze stanem faktycznym danych podawanych przez podmiot prowadzący szkołę/  inną  formę  wychowania

przedszkolnego; 

2) fakt wykorzystania dotacji na wydatki bieżące.

1) wstępu do szkoły /placówki przedszkolnej oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej

i dokumentacji z przebiegu nauczania; 

2) badać  dokumenty i inne możliwe nośniki informacji, które mają  znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania

dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania. 

Joachim Kosz  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

ID: QZKUA-HRGDI-ZDHKI-WLAOT-WDMAT. Podpisany. Strona 2 / 4



UCHWAŁA NR XXIX/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy 

Biała. 

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr

142, poz. 1591 z 2001r; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;

z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr

181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;

z 2009r. Nr 52 poz.40 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r.

Nr 256,poz.2572, Nr 69 poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 144,poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr

115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70,poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235,

poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206 i Nr 56 poz. 458) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują z budżetu Gminy Biała dotację

na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała. 

2. Wysokość kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej ustala się na podstawie metryczki

otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej

subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielenia dotacji.  

3. Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust.2 na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie metryczki

z roku poprzedniego.  

4. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki, dokonuje się  korekty dotacji uwzględniającej dane

zawarte w metryczce na dany rok.  

§ 2.  1. Kwota dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego, działającego w strukturze niepublicznej szkoły

podstawowej przyznawana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości

nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Biała, koszty udzielonej

dotacji, zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  Nie

przekazanie środków finansowych przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Niepubliczne szkoły podstawowe , które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości

równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę Biała.  

§  4 .  Osoby prawne lub fizyczne prowadzące wychowanie przedszkolne w formach o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty otrzymują  na każdego ucznia dotację  w wysokości

równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę

Biała, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§ 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest powiadomienie Gminy Biała przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub

niepubliczną formę wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

o planowanej liczbie uczniów.  

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej powinien określać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1a.  

§ 8. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół  i innych form wychowania przedszkolnego zapisana w uchwale budżetowej

Gminy Biała jest wielkością  roczną,  która będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do 10 każdego

miesiąca na rachunek bankowy szkoły / osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego. 

2. Przed przekazaniem miesięcznej części podmiot prowadzący szkołę /  inną  formę  wychowania przedszkolnego

przekazuje w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego w Białej informację o aktualnej liczbie uczniów

w szkole, oddziale przedszkolnym / innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na ostatni dzień  miesiąca

poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji, z wyszczególnieniem liczby uczniów w oddziale przedszkolnym / innej formy

wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biała. Wzór informacji określa załącznik nr 2 i 2 a.  

3. Dotacja dla szkoły na miesiąc lipiec- sierpień przekazywana będzie w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów

według stanu na zakończenie zaję ć  dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem również  liczby uczniów, którzy

w miesiącu czerwcu otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

4. Brak informacji, wskazanej w ust.2., lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę  do wstrzymania

wypłaty kolejnej części dotacji.  

5. Podmiot prowadzący szkołę / inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego

w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż  do 5 następnego miesiąca

rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a.  

6. Kwota nadpłaconej bądź  niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana przy ustalaniu

wysokości dotacji na następny miesiąc.  

7. Rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Białej dokona w terminie do 31 stycznia roku

następnego w oparciu o dane z informacji z § 9.  

§ 9. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

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

4. Kontrolujący ma prawo: 

§ 10.  Traci moc uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007. w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych prowadzonych przez osoby

prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14

dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Wnioskodawcę; 

a) nazwę szkoły,

b) adres,

c) typ i rodzaj szkoły,

d) osoba prowadząca szkołę.

2) Numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji niepublicznych szkół;

3) Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

4) Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkoły z wyszczególnieniem: 

a) w oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia ……..r., w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

b) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia …………r. , w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju , w tym:

- z innej gminy.

c) uczniów w oddziałach szkolnych od września do grudnia …… r.w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych ,

- wczesne wspomaganie rozwoju.

d) w oddziale przedszkolnym w okresie od września do grudnia …….. r., w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- z innej gminy.

5) Numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja;

6) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

7) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących liczby uczniów szkoły a w

przypadku oddziału przedszkolnego zobowiązanie powinno zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej

liczbie uczniów oraz uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) Wnioskodawcę;

2) Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

3) Planowana liczba uczniów: w tym: 

a) uczniów będących mieszkańcami innej gminy,

b) liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- będących mieszkańcami innej gminy,

c) wczesne wspomaganie rozwoju.

4) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

6) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących planowanej liczby uczniów, w tym

uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) zgodnoś ć  ze stanem faktycznym danych podawanych przez podmiot prowadzący szkołę/  inną  formę  wychowania

przedszkolnego; 

2) fakt wykorzystania dotacji na wydatki bieżące.

1) wstępu do szkoły /placówki przedszkolnej oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej

i dokumentacji z przebiegu nauczania; 

2) badać  dokumenty i inne możliwe nośniki informacji, które mają  znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania

dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania. 

Joachim Kosz  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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UCHWAŁA NR XXIX/323/09  

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów 

przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Gminy 

Biała. 

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr

142, poz. 1591 z 2001r; 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;

z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr

181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458;

z 2009r. Nr 52 poz.40 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U.z 2004r.

Nr 256,poz.2572, Nr 69 poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz.2781; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.

788, Nr 122, poz. 1020, Nr 144,poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz.1658; z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr

115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 181 poz. 1292; z 2008r. Nr 70,poz. 416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, Nr 235,

poz.1618; z 2009r. Nr 6 poz.33, Nr 31 poz.206 i Nr 56 poz. 458) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują z budżetu Gminy Biała dotację

na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego

typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Biała. 

2. Wysokość kwoty dotacji przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej ustala się na podstawie metryczki

otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne przyjęte do obliczenia części oświatowej

subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielenia dotacji.  

3. Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust.2 na dany rok, dotacja obliczana jest na podstawie metryczki

z roku poprzedniego.  

4. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki, dokonuje się  korekty dotacji uwzględniającej dane

zawarte w metryczce na dany rok.  

§ 2.  1. Kwota dotacji na każdego ucznia oddziału przedszkolnego, działającego w strukturze niepublicznej szkoły

podstawowej przyznawana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych na

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości

nie niższej niż  kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy Biała, koszty udzielonej

dotacji, zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  Nie

przekazanie środków finansowych przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Niepubliczne szkoły podstawowe , które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację w wysokości

równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji

ogólnej otrzymywanej przez gminę Biała.  

§  4 .  Osoby prawne lub fizyczne prowadzące wychowanie przedszkolne w formach o których mowa w przepisach

wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty otrzymują  na każdego ucznia dotację  w wysokości

równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę

Biała, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§ 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest powiadomienie Gminy Biała przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę lub

niepubliczną formę wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

o planowanej liczbie uczniów.  

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej powinien określać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.  

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1a.  

§ 8. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół  i innych form wychowania przedszkolnego zapisana w uchwale budżetowej

Gminy Biała jest wielkością  roczną,  która będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do 10 każdego

miesiąca na rachunek bankowy szkoły / osoby prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego. 

2. Przed przekazaniem miesięcznej części podmiot prowadzący szkołę /  inną  formę  wychowania przedszkolnego

przekazuje w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego w Białej informację o aktualnej liczbie uczniów

w szkole, oddziale przedszkolnym / innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na ostatni dzień  miesiąca

poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji, z wyszczególnieniem liczby uczniów w oddziale przedszkolnym / innej formy

wychowania przedszkolnego spoza Gminy Biała. Wzór informacji określa załącznik nr 2 i 2 a.  

3. Dotacja dla szkoły na miesiąc lipiec- sierpień przekazywana będzie w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów

według stanu na zakończenie zaję ć  dydaktyczno- wychowawczych z uwzględnieniem również  liczby uczniów, którzy

w miesiącu czerwcu otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

4. Brak informacji, wskazanej w ust.2., lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę  do wstrzymania

wypłaty kolejnej części dotacji.  

5. Podmiot prowadzący szkołę / inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego

w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż  do 5 następnego miesiąca

rozliczenie otrzymanej dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a.  

6. Kwota nadpłaconej bądź  niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniana przy ustalaniu

wysokości dotacji na następny miesiąc.  

7. Rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Białej dokona w terminie do 31 stycznia roku

następnego w oparciu o dane z informacji z § 9.  

§ 9. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

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

4. Kontrolujący ma prawo: 

§ 10.  Traci moc uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007. w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych prowadzonych przez osoby

prawne lub fizyczne na terenie Gminy Biała.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14

dni od dnia jej ogłoszenia.  

1) Wnioskodawcę; 

a) nazwę szkoły,

b) adres,

c) typ i rodzaj szkoły,

d) osoba prowadząca szkołę.

2) Numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji niepublicznych szkół;

3) Numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

4) Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkoły z wyszczególnieniem: 

a) w oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia ……..r., w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

b) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia …………r. , w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju , w tym:

- z innej gminy.

c) uczniów w oddziałach szkolnych od września do grudnia …… r.w tym:

- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej,

- uczniów niepełnosprawnych ,

- wczesne wspomaganie rozwoju.

d) w oddziale przedszkolnym w okresie od września do grudnia …….. r., w tym:

- uczniów niepełnosprawnych,

- uczniów będących mieszkańcami innej gminy, w tym

- uczniów niepełnosprawnych,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- z innej gminy.

5) Numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja;

6) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

7) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących liczby uczniów szkoły a w

przypadku oddziału przedszkolnego zobowiązanie powinno zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej

liczbie uczniów oraz uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) Wnioskodawcę;

2) Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych;

3) Planowana liczba uczniów: w tym: 

a) uczniów będących mieszkańcami innej gminy,

b) liczba uczniów niepełnosprawnych, w tym:

- będących mieszkańcami innej gminy,

c) wczesne wspomaganie rozwoju.

4) Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

5) Wykaz imienny uczniów będących mieszkańcami innej gminy;

6) Zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach dotyczących planowanej liczby uczniów, w tym

uczniów będących mieszkańcami innej gminy. 

1) zgodnoś ć  ze stanem faktycznym danych podawanych przez podmiot prowadzący szkołę/  inną  formę  wychowania

przedszkolnego; 

2) fakt wykorzystania dotacji na wydatki bieżące.

1) wstępu do szkoły /placówki przedszkolnej oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej

i dokumentacji z przebiegu nauczania; 

2) badać  dokumenty i inne możliwe nośniki informacji, które mają  znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania

dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji z przebiegu nauczania. 

Joachim Kosz  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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                                                                                                                                               Załącznik Nr 1


                                                                                                                                               do uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                                               Rady Miejskiej w Białej


                                                                                                                                               z dnia 30 grudnia 2009r.

……………………………………….


(pieczęć wnioskodawcy


                                                                                                         Urząd Miejski   w Białej 


                                                                                                         ul. Rynek Nr 10


                                                                                                         48-210 Biała


                                              WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  NA  ROK  ………………………..


1. Wnioskodawca


a.)Nazwa szkoły: ……………………………………………………………..


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


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

c.Typ i rodzaj szkoły: …………………………………………………………………………………………………………


d. osoba prowadząca szkołę: ………………………………………………………………………………………………….


2. Numer wpisu do ewidencji szkół niepublicznych: ………………………………………………………………………….


3.Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej: ……………………………………………………………….


4. Planowana liczba  uczniów:


   1) w oddziałach szkolnych  okresie od stycznia do sierpnia ………r.                                                  … .. …………………


       w tym : uczniowie uczący się języka mniejszości narodowej                                                           … ……………………


                   - uczniowie niepełnosprawni                                                                                                 …... .…………………..


                   - wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                          …  ……………………


2) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia …….r.                                         ………………………..


w tym:


- będący  uczniami innej gminy ( wymienić jakiej)                                                                      ………………………..


- uczniowie niepełnosprawni                                                                                                         ……………………….


 w tym: uczniowie niepełnosprawni z innej gminy (wymienić jakiej)                                          ……………………….


- wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                   ……………………….


 w tym: z innej gminy  (wymienic jakiej)                                                                                      . ………………………


3) W oddziałach szkolnych od września do grudnia ……………r.                                                    ……………………….


           w tym: uczniowie uczący się języka mniejszości narodowej                                                         … ……………………


- uczniowie niepełnosprawni                                                                                              ……………………….


           - wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                         ……………………….


  4) W oddziale przedszkolnym od września do grudnia ………r.                                                            ……………………….


       w tym: będący uczniami innej gminy  (wymienić jakiej)                                                                   ……………………….


                 - uczniowie niepełnosprawni                                                                                                    ………………………


                   w tym: uczniowie niepełnosprawni  innej gminy ( wymienić jakiej)                                     ………………………


                -  wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                              ………………………


                    w tym: dzieci innej gminy (wymienić jakiej)                                                                          ………………………                                                                                             5. Numer rachunku bankowego szkoły na który ma być przekazana dotacja: …………………………………………….


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


6. Imienny wykaz uczniów oddziału przedszkolnego będących mieszkańcami innej gminy.


Zobowiązanie wnioskującego: 


Zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz do co miesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami Uchwały rady Miejskiej w Białej Nr …………………


z dnia …………………………………………


..............................................., ………………………..                                                  ……………………………………….


(miejscowość i data)                                                                                                         (pieczęć imienna i podpis)



                                                                                                                 Załącznik Nr  1a


                                                                                                                 Do uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                 Rady Miejskiej w Białej 


                                                                                                                 z dnia 30 grudnia 2009r.

………………………………………


(pieczęć Wnioskującego    


                                                                                                       Urząd Miejski w Białej


                                                                                                        ul. Rynek 10


                                                                                                        48-210 Biała


                                  WNIOSEK  O  UDZIELENIE  DOTACJI  NA  ROK  …………………………..


1. Wnioskodawca: 


a) Nazwa   podmiotu prowadzącego: …................................................................................................................


b) Adres : …………………………………………………………………………………………………………


c) Rodzaj innej formy wychowania przedszkolnego: …………………………………………………………….


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


3. Planowana liczba uczniów: 


1)  od stycznia do sierpnia  …………….r.                                                                       ………………………..                                                                          


  w tym: będących uczniami innej gminy (wymienić jakiej)                                               .  ………………............


                  - uczniowie niepełnosprawni                                                                                                  ………………………


                    w tym: będących uczniami innej gminy ( wymienić jakiej)                                               ……………………….


                  - wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                         ……………………….


2) Od września do grudnia ………………..r.                                                                    ……………………….


    W tym: będący mieszkańcami innej gminy ( wymienić jakiej)                                         ……………………….


   -uczniowie niepełnosprawni :                                                                                              ……………………….


    w tym będący mieszkańcami innej gminy  ( wymienić jakiej)                                          ………………………. 


   - wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                        ………………………..


4. Numer rachunku bankowego osoby prowadzącej na które ma być przekazana dotacja:

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


         5. Imienny wykaz uczniów będących mieszkańcami innej gminy


Zobowiązanie Wnioskującego:


Zobowiązuje się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz do co miesięcznego rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Białej Nr ……………………………………


z dnia ……………………………………….


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


(miejscowość i  data)                                                                                                           (pieczęć imienna i podpis) 



                                                                                                                      Załącznik Nr 2


                                                                                                                      do uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                      Rady Miejskiej w Białej


                                                                                                                      z dnia 30 grudnia 2009r. 

………………………………………….


(pieczęć szkoły)                                     


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


                                                                                                                                (miejscowość i data)


                                   INFORMACJA  O  PLANOWANEJ  LICZBIE  UCZNIÓW 


                                   w miesiącu ………………………………………………………..

                                   uczniów niepublicznej szkole podstawowej wraz uczniów oddziałem przedszkolnym

1.Liczba uczniów w oddziałach szkolnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego m-c przyznania dotacji:  ……............


   w tym: uczniowie uczący się języka mniejszości narodowej:                                                                         ……………….


               uczniowie niepełnosprawni                                                                                                                 ………………


               wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                          ………………..


2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym                                                                                                 …………………


    w tym: będący mieszkańcami innej gminy  (wymienić jakiej)                                                                    …………………


   - uczniowie niepełnosprawni                                                                                                                        …………………


     w tym: będący mieszkańcami innej gminy                                                                                               …………………


- wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                                                  ………………….


Wykaz uczniów spoza gminy Biała:


		Lp.

		Imię i nazwisko dziecka

		Data urodzenia

		Adres zamieszkania

		Nazwa gminy



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





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


                                                                                                              (pieczęć imienna i podpis



                                                                                                          Załącznik Nr 2 a


                                                                                                                  do uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                  Rady Miejskiej  Białej


                                                                                                                  z dnia 30 grudnia 2009r. 

………………………………………


(pieczęć Wnioskodawcy)


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


                                                                                                                 (miejscowość i data)


                  INFORMACJA  O PLANOWANEJ  LICZBIE UCZNIÓW

                  w miesiącu ………………………………………………………….

                  w niepublicznej  innej formie wychowania przedszkolnego

1.Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji:      …………………

   w tym: uczniowie będący mieszkańcami innej gminy ( wymienić jakiej)                             ………………….


   - uczniowie niepełnosprawni                                                                                                   . …………………


    w tym: będący mieszkańcami innej gminy                                                                             ………………….


   - wczesne wspomaganie rozwoju                                                                                             ………………… 


2. Wykaz uczniów będących mieszkańcami innej gminy


		Lp.

		Imię i nazwisko dziecka

		Data urodzenia

		Adres zamieszkania

		Nazwa gminy



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





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


                                                                                                                     (pieczęć imienna i podpis) 



                                                                                                                         Załącznik Nr 3


                                                                                                                         Do uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                         Rady Miejskiej w Białej 


                                                                                                                         z dnia 30 grudnia 2009r. 

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


 ( pieczęć )                                                                                                       (miejscowość i data)





ROZLICZENIE  DOTACJI ZA MIESIĄC ……………………….r.


                                     przyznanej dla niepublicznej szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym

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


		Liczba uczniów oddziałów szkolnych

		



		W tym: uczących się języka mniejszości narodowej   

		



		              uczniów niepełnosprawnych

		



		               wczesne wspomaganie rozwoju

		



		Należna dotacja

		



		Wysokość otrzymanej dotacji

		



		Różnica: nadpłata

		



		              Niedopłata

		



		      

		



		Liczba uczniów oddziału przedszkolnego

		



		Uczniów tym: uczniów niepełnosprawnych

		



		            wczesne wspomaganie rozwoju

		



		Należna dotacja

		



		Wysokość otrzymanej dotacji

		



		Różnica : nadpłata

		



		                Niedopłata

		





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


                                                                                                   (pieczęć imienna i podpis)



                                                                                                                     Załącznik Nr 3a


                                                                                                                     do Uchwały Nr XXIX/323/09

                                                                                                                     Rady Miejskiej w Białej


                                                                                                                     z dnia 30 grudnia 2009r. 

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


     (pieczęć wnioskodawcy)                                                                           (miejscowość i data )


                           ROZLICZENIE  DOTACJI ZA MIESIAC ………………………….r.


            przyznanej dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

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


		Liczba uczniów 

		



		w tym: uczniów niepełnosprawnych

		



		 Wczesne wspomaganie rozwoju

		



		Należna dotacja

		



		Wysokość otrzymanej dotacji

		



		 Różnica: nadpłata              

		



		                Niedopłata

		





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


                                                                                                                   (pieczęć imienna i podpis)


