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UCHWAŁA NR 402/XLII/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół 
i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 254, poz. 2572 z późn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu 
Gminy Konopiska dla: 

1. przedszkoli niepublicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli niepublicznych specjalnych, 

2. niepublicznych form prowadzenia wychowania przedszkolnego o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, 

3. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów 
o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

§ 2. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie 
gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - pod 
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną 
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie 
gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą 
gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

2. Dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formie: punktu przedszkolnego lub zespołu 
przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego ta formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40 % 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 
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminy, pod warunkiem, że 
osoba prowadząca niepubliczna formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji 
planowana liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na 
terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 
najbliższa gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 

3. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu 
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod 
warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie 
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

4. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek 
szkolny lub nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących 
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba 
prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na 
prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek podmiotu prowadzącego. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące dane: 

- nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, 

- nazwę i adres szkoły lub placówki, 



Id: EKFWA-SXQAN-QUKSE-MEPVZ-OMRBU. Podpisany Strona 2

- numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonej przez Wójta Gminy Konopiska, 

- planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły lub placówki w roku budżetowym, na który udzielana jest 
dotacja z podaniem liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Konopiska, dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, 
dzieci niepełnosprawnych. 

- nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

- datę sporządzenia, 

- podpis organu prowadzącego. 

§ 4. 1. Podmiot prowadzący przekazuje Wójtowi Gminy Konopiska w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca 
informacje o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja oraz 
o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających w miesiącu poprzednim. Wypłata dotacji na podstawie przekazanych danych 
następuje do dnia 20-go każdego miesiąca. Do rozliczenia dołącza sporządzony rocznikami imienny wykaz uczniów będących 
mieszkańcami gminy Konopiska oraz wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem adresu zamieszkania, 
nazwy gminy. 

2. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba 
uczniów z trzech miesięcy – kwiecień, maj i czerwiec danego roku. 

3. W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania. 

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy. 

5. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informacje, o której 
mowa w ust. 1. Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na miesiąc, 
w którym jest przekazywana.. 

6. O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Wójt Gminy 
Konopiska informuje, w formie pisemnej, organ prowadzący w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku: 

1. zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę, lub placówkę, 

2. wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty. 

§ 6. 1. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie 
wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji. 

2. Podmiot prowadzący zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Konopiska informacji niezbędnych do starań o zwrot 
kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń szkoły, przedszkola lub placówki nie będący mieszkańcem gminy 
Konopiska. 

3. Organ dotujący sprawuje kontrolę wykorzystania dotacji. Kontrola powinna obejmować w szczególności: prawidłowość 
wykorzystania dotacji, zgodność dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków, comiesięczną analizę informacji 
o liczbie uczniów i wychowanków. 

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania lub po jej wykorzystaniu. 

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom podmiotu dotującego zarówno w siedzibie podmiotu 
dotowanego jak i w szkole lub placówce. 

6. Kontrolą objęta jest dokumentacja organizacyjna, finansowa i dokumentacja przebiegu nauczania. 

§ 7. 1. Organ prowadzący otrzymujący dotacje z budżetu Gminy Konopiska sporządza roczne rozliczenie wykorzystania 
datacji obejmujące informacje o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym datacji, faktycznej liczbie uczniów 
uczęszczających w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym roku 
budżetowym. 

2. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona 
została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć. 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący przedkłada w terminie do 20 stycznia roku następującego po 
roku udzielenia dotacji. 

4. Podmiot prowadzący, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia 
rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności. 
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5. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 31 
stycznia roku następnego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik


