
UCHWAŁA NR XXXV/ 245 /2009
 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  09  listopada 2009 r.    

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych 
szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych  i niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust.4  ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1. Przedszkola  niepubliczne  i niepubliczne  szkoły  o uprawnieniach  szkół  publicznych 
otrzymują  dotację  z budżetu  Gminy Książ  Wlkp.   Dotacje  są  przeznaczone  na  dofinansowanie 
realizacji  zadań  szkoły  lub  przedszkola  w  zakresie  kształcenia,  wychowania  i  opieki,  w  tym 
profilaktyki  społecznej.  Dotacje  mogą  być  wykorzystane  wyłącznie  na  pokrycie  wydatków 
bieżących szkoły lub placówki. 

§  2.1.  Niepubliczne  szkoły  podstawowe  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  w  których 
realizowany jest obowiązek szkolny,  otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości równej 
kwocie  przewidzianej  na  jednego  ucznia  danego  typu  i  rodzaju  szkoły  w  części  oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Książ Wlkp. 

2.  Podstawą  obliczenia  dotacji  dla  niepublicznej  szkoły  podstawowej  o  uprawnieniach 
szkoły publicznej  jest rzeczywista liczba uczniów w danym miesiącu oraz kwota przewidziana na 
jednego ucznia wynikająca z części oświatowej subwencji ogólnej na rok, w którym udzielana jest 
dotacja.

§ 3.1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości 
75%  ustalonych  w  budżecie  Gminy  Książ  Wlkp.  wydatków  bieżących  ponoszonych  w 
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych danego typu i rodzaju, w przeliczeniu na 
jedno dziecko z zastrzeżeniem ust. 2. 

    2.  Dotacja  na dziecko niepełnosprawne nie  może być niższa, niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Książ Wlkp.

3. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust.1 uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem 
Gminy Książ Wlkp., koszty udzielonej dotacji, zgodnie z ust.1 pokrywa gmina, której mieszkańcem 
jest to dziecko.

§ 4. Dotacje otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz niepubliczne  przedszkola pod warunkiem, że podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole, 
poda do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. planowaną liczbę uczniów lub dzieci,  nie później niż 
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 
do uchwały. 

§ 5. 1. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca,  na  podstawie  przekazywanych  informacji  miesięcznych  o  liczbie  uczniów lub dzieci, 
sporządzanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, przez podmiot prowadzący 
szkołę lub przedszkole  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miejskim w Książu 
Wlkp.



2. Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec, sierpień -  liczona będzie w oparciu o średnią 
liczbę uczniów lub dzieci  z całego roku szkolnego.

§ 6. Dotacja będzie rozliczana, co miesiąc na podstawie informacji, sporządzanych według 
wzoru rozliczenia  dotacji  stanowiącego załącznik  nr  3  do uchwały,  przez  podmiot  prowadzący 
szkołę lub przedszkole w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego 
informacja dotyczy. 

§  7.  1.  Dotującemu przysługuje  prawo  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji  w 
szczególności  poprzez  wgląd  do  dokumentacji  organizacyjnej,  finansowej  oraz  dokumentacji 
przebiegu  nauczania  i  wychowania  prowadzonych  przez  podmioty  prowadzące  szkołę  lub 
przedszkole. 

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Książu Wlkp. na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Książa Wlkp.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu 
podmiotu prowadzącego szkołę lub placówkę o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli 
oraz miejscu przeprowadzenia kontroli. Powiadomienia dokonuje się nie później niż 7 dni przed 
rozpoczęciem kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności: 
1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4, w porównaniu z 
dokumentacją podstawową, 
2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa § 5 ust. 1 i § 6, w odniesieniu do 
danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły, 
3)  dokumenty,  na podstawie których  dotowany potwierdzi,  że  wykorzystał  dotację  na pokrycie 
wydatków bieżących szkoły.

5.  Jeżeli  w  wyniku  kontroli  zostanie  stwierdzone,  że  dotacje  były  pobrane  nienależnie
lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. 
Odsetki nalicza się począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego 
pobrania.

§ 8. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Książ Wlkp. pobrane w części lub w całości 
nienależnie, pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o 
którym mowa w § 1 podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Książ Wlkp. na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o finansach publicznych. 

2. W przypadku, gdy niepubliczna szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej i 
niepubliczne przedszkole kończy działalność w trakcie roku szkolnego, rozliczenie dotacji należy 
przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

            
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Książa Wlkp. Nr XXIII/135/08 z dnia 11 sierpnia 

2008  r.  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  gminy  dla 
niepublicznych  szkół  podstawowych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych   i  niepublicznych 
przedszkoli.

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego.

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

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



                                                Załącznik Nr 1
                                                                                                                               do uchwały nr XXXV/245/2009           

              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.          
              z dnia 09 listopada 2009r.                      

....................................................
.............................................................. (miejscowość i data)               

(oznaczenie i adres osoby prowadzącej
szkołę/przedszkole)

         Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie
niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/

niepublicznego przedszkola *

Wnioskuję o udzielenie dotacji na rok budżetowy .............................. dla ........................................................

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

1. Szkoła/przedszkole jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół podstawowych/
    niepublicznych przedszkoli *:
    - zaświadczenie nr   ............................................................ z dnia ..................................................................

2. Planowana liczba uczniów/dzieci wynosi.........................................................................................................

    Liczba dzieci w szkole, klas I-VI .....................................................................................................................

    Liczba dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ..................................................................

    Liczba dzieci w przedszkolu (do 5 godzin dziennie)........................................................................................

                 w tym liczba dzieci z innej gminy (jakiej?) ........................................................................................

    Liczba dzieci w przedszkolu (9 godzin dziennie) ............................................................................................

                 w tym liczba dzieci z innej gminy (jakiej?) ........................................................................................

3. Planowana liczba uczniów/dzieci niepełnosprawnych wynosi.........................................................................

Rodzaj niepełnosprawności Liczba uczniów/dzieci

Razem:
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać dotację: 
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5. Do wniosku należy załączyć imienny wykaz uczniów/wychowanków* wraz z adresem zamieszkania. 

                                                                                                  ............................................................. 
* niepotrzebne skreślić (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

      reprezentowania osoby  prowadzącej
        szkołę/przedszkole)   

                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



                                                                       Załącznik Nr 2 
                                                                                                                               do uchwały nr XXXV/245 /2009           

              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.          
              z dnia 09 listopada  2009r.        

....................................................
(miejscowość i data)           

  ................................................................
(oznaczenie i adres osoby prowadzącej 

szkołę/przedszkole)

Informacja miesięczna o liczbie uczniów/dzieci 

1. Nazwa szkoły/przedszkola, adres :

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

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

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

2. Liczba uczniów/dzieci w 1-szym dniu miesiąca .............................................................................................
                                                                                         (miesiąc i rok, na który na być przekazana dotacja)

Nazwa 
szkoły/przedszkola Liczba uczniów/dzieci 

Liczba uczniów/dzieci niepełnosprawnych 
Rodzaj 

niepełnosprawności Liczba uczniów/dzieci

Liczba 
uczniów/dzieci 

ogółem

Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdy wynikającej z Kodeksu karnego, poświadczam 
aktualność  prawa  szkoły/  przedszkola  do  otrzymania  dotacji  i  aktualność  związanych  z  tym  danych 
poświadczenia w dniu ................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

                                                                                                   ............................................................. 
                (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                     do reprezentowania osoby prowadzącej 
                                     szkołę/przedszkole) 

                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak



                                      Załącznik Nr 3
                                                                                                                                 do uchwały nr XXXV/245/2009           

                Rady Miejskiej w Książu Wlkp.          
                z dnia 09 listopada  2009 r.      

                              ...................................................
  ...................................................................................... (miejscowość i data)            
  (oznaczenie i adres osoby prowadzącej 

szkołę/przedszkole)

Rozliczenie dotacji za miesiąc poprzedni

1. Nazwa szkoły/przedszkola, adres
   .............................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................

2.Rozliczenie dotacji za miesiąc  ................................................................
W tabeli  należy ująć tylko wydatki  o których mowa w § 1 Uchwały.  (zgodnie z art.  106 ust.  4 pkt 1-3 
Ustawy o finansach publicznych wydatkami bieżącymi są wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych 
oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń; zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz 
inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły/placówki i realizacją ich statutowych zadań) 

Lp. Rodzaj wydatku Kwota Kwota dotacji za 
ostatni miesiąc

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

  

  OGÓŁEM     

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego  

Miesiąc Kwota otrzymanej dotacji Rozliczana kwota dotacji

Styczeń     

Luty     

Marzec     

Kwiecień     

Maj     

Czerwiec     

Lipiec     

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

RAZEM     

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

                                                                                        (podpis i pieczątka  osoby upoważnionej do reprezentowania
                                                                                                                                    osoby  prowadzącej szkole /przedszkole) 



                    
                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                     /-/  Paweł Walkowiak


