
UCHWAŁA NR X/85/2015
RADY GMINY WALCE

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom 
prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walce dla osób fizycznych 
i prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego prowadzących na terenie gminy Walce 
niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego placówkę , o której mowa 
w § 1 zgłoszonym w Urzędzie Gminy Walce w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji z budżetu gminy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres szkoły;

2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego;

3) planowaną liczbę uczniów;

4) rachunek bankowy na który należy przekazać dotację;

5) dane osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu;

6) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

3. Wójt Gminy Walce , może wezwać podmiot składający wniosek o jego uzupełnienie oraz złożenie 
dodatkowych wyjaśnień.

§ 3. Dotacja na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia 
w wysokości równej:

1) 95 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia dotowanej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę przy liczbie uczniów dotowanej szkoły do 40, lecz nie mniej niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę Walce;

2) 90 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia dotowanej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę przy liczbie uczniów dotowanej szkoły od 41 do 50, lecz nie mniej niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę Walce;

3) 85 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia dotowanej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę przy liczbie uczniów dotowanej szkoły powyżej 50, lecz nie mniej niż kwota 
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę Walce.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą Walce a podmiotem 
prowadzącym , o którym mowa w § 1.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wskazany we wniosku w terminie do 10 każdego miesiąca 
w wysokości 1/12.
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3. Do czasu uzyskania informacji przez gminę o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej, gmina 
przekazywać będzie zaliczkowo kwotę dotacji, w kwocie określonej w § 3 z roku poprzedniego. W miesiącu 
następnym po uzyskaniu informacji o kwocie subwencji oświatowej nastąpi rozliczenie dotychczas 
przekazanych kwot dotacji z uwzględnieniem kwot subwencji na dany rok.

4. Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów, wskazanej 
w informacji, o której mowa w § 5 ust.1.

5. Pełne rozliczenie wysokości dotacji wynikające ze zmiany liczb uczniów nastąpi do 15 września za okres 
od stycznia do sierpnia oraz do 31 stycznia roku następnego za okres od września do grudnia.

6. Za okres wakacji przysługuje dotacja w wysokości średniej liczby uczniów uczęszczających do szkoły 
w pierwszym półroczu.

7. W przypadku nadpłaty dotacji podlega ona zwrotowi na rachunek Gminy.

8. Zwiększenie liczby uczniów w trakcie roku budżetowego wymaga aneksu do umowy dotacji.

§ 5. 1. Podmiot otrzymujący dotacje zobowiązany jest do składania:

1) aktualnej informacji o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły do dnia 10 każdego miesiąca według 
stanu na 1 dzień każdego miesiąca;

2) kwartalnego sprawozdania z wykorzystania dotacji – do 15 dnia miesiąca po zakończeniu 1, 2 i 3 kwartału;

3) rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji – do dnia 31 stycznia roku 
następnego;

4) zgłaszania w ciągu 7 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji;

5) zgłoszenia o zamiarze i terminie likwidacji szkoły.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji o których mowa w ust.1 pkt.2 i 3 stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji w zakresie:

1) sposobu wykorzystania dotacji;

2) liczby i wykazu uczniów;

3) dokumentacji składanej przez dotowanego;

4) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę sporządzania rozliczania dotacji.

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie szkoły w godzinach jej pracy.

3. Wójt Gminy Walce powiadamia podmiot prowadzący placówkę o kontroli co najmniej na 3 dni przed 
przystąpieniem do kontroli.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XVII/112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 
10 sierpnia 2012 r. poz. 1150).
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Nossol
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………………………………. 
Pieczątka organu prowadzącego szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW  

 

 

1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………. 

 

2. Adres szkoły  ……………………………………………………………………….. 

 

3. Oświadczam , iż w miesiącu ……………..………………………………………... 

liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca wynosi ……………… 

 

 

 

 

…………………………………………. 
                                                                                                               Podpis osoby uprawnionej  

 

……………………………………… 
                Miejscowość, data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/85/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 18 listopada 2015 r.
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………………………………………… 
Pieczątka organu prowadzącego  

 

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres …………………………………………………….. 

 

1. Nazwa szkoły: …………………………………………………………………. 

2. Adres szkoły: ………………………………………………………………….. 

3. Finanse ………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………....................... 
                                                                                                                          Podpis osoby uprawnionej 

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

 

 

Treść Za bieżący okres 

sprawozdawczy 

Narastająco (zł) 

Kwota otrzymanej dotacji   

Rozliczenie dotacji ogółem: 

w tym: 

  

a/ wynagrodzenie wraz  

    z pochodnymi  

  

b/ zakup pomocy    

    naukowych  

  

c/ zakup materiałów  

    i wyposażenia  

  

d/ koszty utrzymania szkoły   

e/inne (wymienić jakie) 

 

 

  

Różnica    

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/85/2015
Rady Gminy Walce
z dnia 18 listopada 2015 r.
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