
UCHWAŁA NR 314/XLIII/2018
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych 

i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 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 oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Konopiska dla publicznych i niepublicznych: szkół, 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego, w tym zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 
rozliczeniu jej wykorzystania, a także termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną prowadzoną przez osoby fizyczne 
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Konopiska lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych 
prowadzonych przez Wójta Gminy Konopiska;

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne lub niepubliczne prowadzone przez osobę 
fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na 
podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Konopiska lub wpisaną do ewidencji szkół 
niepublicznych prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska;

3) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną inną formę 
wychowania przedszkolnego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką 
samorządu terytorialnego, działającą odpowiednio na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy 
Konopiska lub wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska;

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego prowadzących szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;

5) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);

6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

7) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Konopiska;

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego, który należy złożyć w Urzędzie 
Gminy w Konopiskach w terminie do dnia 30 września roku bazowego w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, 
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 
3 niniejszej uchwały. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę, 
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest powiadomić Urząd Gminy 
w Konopiskach stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.

§ 5. 1. Wysokość dotacji ustala się oddzielnie odpowiednio dla każdej szkoły, przedszkola lub innej formy 
wychowania przedszkolnego na rok budżetowy.
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2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba 
upoważniona przez ten organ zobowiązana jest do złożenia w Urzędzie Gminy w Konopiskach w terminie do 
dnia 10 każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, według stanu na 1 roboczy dzień miesiąca, 
w którym ma być przekazana dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Liczba uczniów wskazana w informacji, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do obliczenia kwoty 
dotacji należnej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na dany miesiąc.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedkłada 
roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały w terminie 
do dnia 15 stycznia roku budżetowego.

2. Wójt Gminy Konopiska w terminie do dnia 31 stycznia roku budżetowego dokonuje rozliczenia dotacji 
za rok bazowy, o czym zawiadamia na piśmie organ prowadzący.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

2. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest 
udostępnić na żądanie organu dotującego dokumentację potwierdzającą faktyczną liczbę uczniów 
uczęszczających odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz 
udzielania w tym zakresie niezbędnych informacji.

3. Podstawę przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne, imienne upoważnienie wydane przez Wójta 
Gminy Konopiska. W upoważnieniu wskazany jest w szczególności: kontrolowany podmiot, a także zakres 
kontroli i termin kontroli.

4. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący o planowanym terminie kontroli, co 
najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.

5. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) prawidłowość pobrania dotacji w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów, 
wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 2 uchwały, na podstawie dokumentacji, 
stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania 
przedszkolnego w zakresie o którym mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 uchwały, 
z dokumentacją organizacyjną, finansową i dokumentacją przebiegu nauczania szkoły, przedszkola lub 
innej formy wychowania przedszkolnego.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości

- podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których jeden otrzymuje kontrolujący a drugi kontrolowany. Protokół zawiera przedstawienie wyników 
przeprowadzonej kontroli.

2. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez 
podpisujących protokół.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń, co do 
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich 
analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności 
zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
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5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania stanowiska kontrolującego.

6. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym 
zapis w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń 
kontroli.

§ 9. Traci moc uchwała nr 211/XXVIII/2017 Rady Gminy Konopiska  z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych 
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
i prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2017 r. poz. 783 z póżn. zm.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/XLIII/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 stycznia 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na rok 20..

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

1. Nazwa osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej podmiot dotowany

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

2. Nazwa podmiotu dotowanego,  adres siedziby osoby prawnej lub adres osoby fizycznej prowadzącej 
podmiot dotowany

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

3. Dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail)

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

4. Numer rachunku bankowego placówki

5. Planowana liczba dzieci w okresie:

W tym:Okres Planowana
miesięczna liczba 
uczniów ogółem

Liczba uczniów 
objętych wczesnym 

wspomaganiem
rozwoju

Liczba uczniów                                          
z orzeczeniem o potrzebie 

organizacji zajęć rewalidacyjno - 
wychowawczych

Liczba uczniów 
zamieszkałych poza 
gminą Konopiska *

styczeń –
sierpień
wrzesień - 
grudzień

6. Ponadto  zobowiązuję  się   do   udzielenia   wszelkich   dodatkowych   informacji   nieujętych                                                  
w niniejszym wniosku, a potrzebnych do ustalenia właściwej, planowanej wysokości dotacji, jeżeli zaistnieje 
taka potrzeba, na pisemny wniosek organu udzielającego dotacji.

7. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

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

(  podpis i pieczątka osoby prowadzącej podmiot dotowany)

* należy wymienić wszystkie gminy, z których dzieci będą uczęszczać do danego podmiotu  dotowanego

Id: E9DE6DF8-A489-42B4-AD03-A34882D4A73F. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314/XLIII/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 stycznia 2018 r.

INFOMACJA MIESIĘCZNA
(wg stanu na 1 dzień m-ca) o liczbie uczniów za miesiąc ……….........

1. Liczba dzieci ogółem :……..……………………………………………………………

2. Liczba dzieci spoza gminy Konopiska : ………………………………………………

3. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ..............................................

4. Liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ….............................

5. Wykaz dzieci:

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Adres zamieszkania

6. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,  w poprzednim miesiącu do 
przedszkola uczęszczało ….. dzieci.

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

(data i podpis dyrektora placówki)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314/XLIII/2018

Rady Gminy Konopiska

z dnia 23 stycznia 2018 r.

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU
GMINY KONOPISKA  ZA ROK 20..

1. Rozliczenie za okres od ………………do……………….

kwota dotacji otrzymanej……………

kwota dotacji wykorzystanej ……….

2. Faktyczna liczba uczniów w okresie sprawozdawczym:

W tym:Miesiąc Ogólna 
liczba 

uczniów 
niepełnosprawnych objętych wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju

z terenu gminy 
Konopiska

styczeń
luty

marzec
kwiecień

maj
czerwiec

lipiec
sierpień

wrzesień
październik

listopad
grudzień

3. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym:

L.p. Oznaczenie, data dokumentu 
księgowego (np. faktury) 

Kwota 
zobowiązania

Rodzaj wydatku Kwota wydatku 
sfinansowana 

z dotacji
1.
2.
3.
4.
5.

Wydatki razem
Otrzymana dotacja

Różnica
4. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym na kształcenie specjalne, 

wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze:

L.p. Oznaczenie, data dokumentu 
księgowego (np. faktury) 

Kwota 
zobowiązania

Rodzaj wydatku Kwota wydatku 
sfinansowana 

z dotacji
1.
2.
3.
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4.
5.

Wydatki razem
Otrzymana dotacja

Różnica
Sporządził: .............................................

tel. kont.      …………………………….

…………………………………………. (pieczęć i podpis dyrektora placówki)
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