
RADA GMINY
Fredropol

UCHWALA NR XVII/121/2011
RADY GMINY FREDROPOL

z dnia 30 listopada 201 I r.

w sprawie okreslenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidlowosci ich wykorzystania dla publicznych szkól i niepublicznych
przedszkoli dzialajacych na terenie Gminy Fredropol, prowadzonych przez podmioty inne
niz jednostka samorzadu terytorialnego

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pÓZno zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózno
zm.) Rada Gminy Fredropol uchwala, co nastepuje:

§ l
Ustala sie tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres ·kpfltroli~PEawi~!owp.sci~~ykoaystan'~~_~ __o •

dotacji dla szkól publicznych i niepublicznych przedszXoJj~:.J,izialaj~sycfi~:'riaterenie;tGm-inSC:'-~;-": :~:
Fredropol, dla których organem prowadzacym jest osoba prawna innanizjednostka,·samorzadu c •••••••• "-'_c,_,'-'.

terytorialnego lub osoba fizyczna.

§2

l. Dotacji udziela sie pod warunkiem zlozenia wniosku o udzielenie dotacji do Wójta Gminy
Fredropol, w terminie do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierac:
l) pelna nazwe i adres podmiotu prowadzacego szkole/przedszkole;
2) nazwe i adres 'szkoly/przedszkola; .
3) numer date wydania zaswiadczenia o wpisie do ewidencji szkól i placówek niepublicznych
4) planowana liczbe uczniów/wychowanków w nastepujacych okresach

a) styczen - sierpien,
b) wrzesien - grudzien;

5) nazwe banku i numer rachunku bankowego, na który ma byc przekazana dotacja;
6) date sporzadzenia wniosku oraz podpis i pieczatke imienna osoby fizycznej lub

przedstawiciela osoby prawnej prowadzacej dotowanajednostke;
3. Wzór wniosku stanowi zalacznik nr l do niniejszej uchwaly.
4. Podmiot prowadzacy szkole/przedszkole jest obowiazany do zgloszenia wszelkich zmian

zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

§3
I. Przedszkola niepubliczne otrzymaja na kazdego ucznia dotacje w wysokosci równej 75%

ustalonych w budzecie Gminy Fredropol wydatków biezacych ponoszonych w przedszkolach

publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, ze na ucznia niepelnosprawnego

w wysokosci równej kwocie przewidzianej na niepelnosprawnego ucznia przedszkola

i oddzialu przedszkolnego w czesci oswiatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gmine

Fredropol z budzetu panstwa.



2. Szkoly publiczne otrzymaja na kazdego ucznia dotacje w wysokosci równej wydatkom

biezacym przewidzianym na jednego ucznia w szkolach tego samego typu i rodzaju

prowadzonych przez Gmine Fredropol, nie nizszej jednak niz kwota otrzymywana przez Gmine

Fredropol na jednego ucznia szkoly tego samego typu i rodzaju w czesci oswiatowej subwencji

ogólnej.

3. Oddzialy przedszkolne dzialajace przy szkolach, o których mowa w ust. 2 otrzymaja dotacje

wysokosci równej wydatkom biezacym przewidzianym na jednego ucznia

w oddzialach przedszkolnych przy szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmine

Fredropol, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci równej kwocie przewidzianej na

niepelnosprawnego ucznia oddzialu przedszkolnego w czesci subwencji ogólnej otrzymywanej

przez Gmine Fredropol.

4. Dla ucznia przedszkola i oddzialu przedszkolnego nie bedacego mieszkancem gminy koszty

dotacji, o której mowa w ust. l i ust. 3, refunduje gmina, której mieszkancem jest dany uczen .
• ",,;:, ,.,.; •.;<-.,."~ l-" ':<-0"'-' .•.....w- __

5. Dotacja przekazywana jest w 12 czesciach na wskazany przez wnioskodawce rachunek

bankowy, w terminie do ostatniego dnia kazdego miesiaca.

§4

I. Podmiot prowadzacy szkole/przedszkole przedklada w terminie do lO-go dnia kazdego
miesiaca w Urzedzie Gminy w Fredropolu informacje o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
wedlug stanu na pierwszy dzien miesiaca, na który udzielana jest dotacja.
Wzór informacji stanowi zalacznik nr 2. '. M~.'.'_'

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków powinna byc podawana na podstawie dokumentacji._~~".
przebiegu nauczania lub dzialalnosci wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju
szkoly/przedszkola.
3. W miesiacu lipcu i sierpniu dotacja przekazywana bedzie na podstawie liczby
uczniów/wychowanków z miesiaca czerwca, z wyjatkiem sytuacji, w których uczen zostal
skreslony z listy uczniów.
4. Dotacja moze byc wykorzystana wylacznie na pokrycie wydatków biezacych
szkoly/przedszkola w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spolecznej.
5. Kwota nadplaconej badz niedoplaconej dotacji miesiecznej bedzie rozliczona w wysokosci
dotacji przekazywanej w nastepnym miesiacu na podstawie rozliczenia przekazanego
w terminie do l O-go dnia nastepujacego po miesiacu, w którym nastapilo przekazanie dotacji.
Wzór rozliczenia stanowi zalacznik nr 3.
6. Przyznana dotacja winna byc wykorzystana do konca roku budzetowego, na który zostala
udzielona. Zwrot niewykorzystanej dotacji za dany rok kalendarzowy nastepuje w terminie
do 3 I stycznia roku nastepnego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
7. Dotacja udzielona na zasadach okreslonych w niniejszej uchwale:
a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,



b) pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, podlega zwrotowi w terminie i na zasadach
okreslonych w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§5

l. Kontroli podlega liczba uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu oraz prawidlowosc
wykorzystania dotacji ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci
wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoly/przedszkola i dokumentów
finansowo-ksi egowych.
2. Kontrole sa przeprowadzane przez pracowników Urzedu Gminy lub Zespolu Obslugi Szkól
i Przedszkoli w Fredropolu, dzialajacych na podstawie imiennego upowaznienia Wójta Gminy
Fredropol.
3. Upowaznienie do kontroli winno zawierac: numer upowaznienia, imie i nazwisko
kontrolujacego, nazwe i adres kontrolowanego, przedmiot i zakres przeprowadzonej kontroli oraz
termin waznosci upowaznienia.
4. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 maja prawo wstepu do szkoly/przedszkola oraz do
wgladu prowadzonej dokumentacj i o~ganizacyj nej, fi'1ansQ.\:y;ej;J,.;p[:?eq,\,egll'}lal1g<~~ja.~zynnosci

kontrolnych dokonuje sie w dniach i godzinach pracy o6ówiazuja2yclT;·\\d(girit2ip}!~~jSj;"c~?:kQI-e.?;;..,.,...JY""""""~ OP

5. Kontrola przeprowadzana jest w zakresie: - _cC'K"'''''~ ""'''''3'1C",""$.~!"",t:'~''!''''''''_'''''-~o_~-:.-~",,,",-:'-:'':::-~-~__

I)terminowosci i rzetelnosci rozliczenia otrzymanej dotacj i,
2)zgodnosci liczby uczniów wykazanych w informacji miesiecznej oraz w rozliczeniu

dotacj i, które stanowia podstawe do przekazania dotacj i,
3)prawidlowosci wykorzystania dotacji przyznanej szkole z budzetu Gminy Fredropol

zgodnie z zasadami okreslonymi wart. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie
oswiaty.
6. Zadania kontrolne okreslone w ust. 5 wykonane sa po uprzednim poinformowaniu podmiotu
kontrolowanego oraz ustaleniu terminu rozpoczecia i przewidywanego czasu trwania kontroli.

§6

l. Z przeprowadzonej kontroli sporzadza sie protokól kontroli, który podpisuja osoby
kontrolujace i podmiot kontrolowany.
2. Protokól powinien zawierac:

I)nazwe podmiotu kontrolowanego, adres i dane rejestrowe, imie i nazwisko osoby lub
osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego,

2)date rozpoczecia i zakonczenia kontroli,
3)imie i nazwisko kontrolujacego oraz daty i rejestry upowaznien do przeprowadzenia

kontroli,

4)okreslenie przedmiotu kontroli i okresu objetego kontrola,
5)opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych

nieprawidlowosci, z uwzglednieniem zakresu i skutków tych nieprawidlowosci,
6) opis zalaczników do protokolu,

7) wzmianke o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zglaszania zastrzezen i skladania
wyjasnien do protokolu w okreslonym terminie,



8)dane o liczbie sporzadzonych egzemplarzy protokolów kontroli oraz wzmianke
o doreczeniu jednego egzemplarza protokolu osobie reprezentujacej podmiot
kontrolowany,

9)podpisy osób kontrolujacych i osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego,
a takze date i miejsce podpisania protokolu.

§7

l. Jezeli w toku kontroli osoba reprezentujaca podmiot kontrolowany zglasza zastrzezenia,
co do tresci protokolu, kontrolujacy bada zasadnosc tych zastrzezen i w uzasadnionych
przypadkach uzupelnia lub koryguje protokól.
2. Jezeli osoba reprezentujaca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokolu kontroli,
jest zobowiazana zlozyc pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy. W takim wypadku protokól
podpisuje osoba kontrolujaca, czyniac w nim adnotacje o odmowie podpisania protokolu oraz
dolacza zlozone wyjasnienie przyczyn odmowy.
3. Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.
4. Osoba reprezentujaca podmiot kontrolowany moze zglosic zarzadzajacemu kontrole,
w ciagu 7 dniu od dnia podpisania protokolu, pisemne wyjasnienie co do ustalen zawartych
w protokole.
5. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidlowosci -wzakresie;okre51QnYml'7~~'

w § 4 ust. 5, Wójt Gminy Fredropol w zaleznosci ocLrod~!lj~.;::~t~Le.rg~0!lX2,9,,!1~,~ef~~i,g!2.~9~~l;;"__.._._
i uchybien, zobowiazuje podmiot kontrolowany do ich usuniecia lub zada zwrotu czesct lUb'

calosci przekazanej dotacji, w trybie przewidzianym odrebnymi przepisami.
6. Zalecenia pokontrolne Wójt Gminy Fredropol wydaje niezwlocznie po rozpoznaniu wyjasnien
kontrolowanego podmiotu.

§8

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§9

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Podkarpackiego z moca obowiazujaca od dnia I stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

J~ilMi



Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr XVII/121/2011

Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 listopada 2011 r.

(nazwa iadres podmiotu prowodzacego szkole/przedszkole)

WÓJT GMINY FREDROPOL

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

1. Wnosze o udzielenie dotacji na rok ,:::: :,:: .

dla .

(nazwa i adres szkoly/przedszkola)

2. Data i numer zaswiadczenia o wpisie do ewidencji szkól i placówek niepublicznych:

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

3. Planowana liczba uczniów/wychowanków w roku

a)w przedszkolu:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym planowana liczba uczniów niepelnosprawnych:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

b) w szkolach:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym planowana liczba uczniów oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych:

w okresach:



uczniów

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- z tego:

-planowana liczba
przedszkolnych:

w okresach:

styczen - sierpien .

niepelnosprawnych w oddzialach

wrzesien - grudzien .

4. Dotacje prosze przekazywac na rachunek bankowy w .

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

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)

5. Zobowiazuje sie do informowania organu udzielajacego dotacji o wszelkich zmianach zawartych

w niniejszym wniosku, w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

Miejscowosc i data
( pieczatka imienna i czytelny podpis

osoby fizycznej lub przedstawiciela
osoby prawnej prowadzacej dotowanajednostke)

Pouczenie:

Wniosek o udzielenie dotacji sklada sie w terminie do 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok

udzielenia dotacji.



Zalacznik nr 2 do Uchwaly Nr XVII/121/2011

Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 listopada 2011 r.

(nazwa iadres podmiotu prowadzacego szkole/przedszkole)

WÓJT GMINY FREDROPOL

Informacja miesieczna o aktualnej liczbie uczniówwedlug;stanu na pierwszy
dzien miesiaca 20~~;:,roku,

I) Nazwa i adres szkoly /przedszkola

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

2) Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym aktualna liczba uczniów niepelnosprawnych:,

w okresach: styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

b) w szkolach:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym aktualna liczba uczniów oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .



z tego aktualna liczba uczniów niepelnosprawnych w oddzialach przedszkolnych:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

3) Imienny wykaz uczniów (wychowanków) niepublicznego przedszkola oraz UCZnlOW
oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych spoza terenu Gminy Fredropol
odbywajacych wychowanie przedszkolne w ww. przedszkolach/oddzialach przedszkolnych
na terenie Gminy Fredropol

Lp. Imie i nazwiskoData urodzeniaAdres miejsca zamieszkaniaNazwa i adres gminy

".", ,c ..

".,;, ,,",.,' ,;,t.'·':..d ;."
n_.,':

..

Oswiadcza sie, ze wszystkie podane dane sa zgodne ze stanem faktycznym.

Oswiadczam, ze znane sa mi przepisy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny

finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,

poz. 114 z pózno zm.)

miejscowosc, data

pieczatka imienna i czytelny podpis
osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzacej dotowanajednostke)



Zalacznik nr 3 do Uchwaly Nr XVII/121/20 II

Rady Gminy Fredropol

z dnia 30 listopada 2011 r.

(nazwa i adres podmiotu prowadzacego szkole/przedszkole)

ROZLICZENIE DOTACJI

ZA OKRES OD DO 20••••.•ROKU

Nalezna kwota dotacji

..,
Rzeczywista liczba

(liczba

Niedoplata
uczniów/wychowanków OtrzymanaNadplataL.p. Miesiacuczniów/wychowankówx kwota dotacji na

dotacjadotacjidotacji
wynikajaca z ewidencji jednego,

,"

ucznia/wychowanka)
l. 2..... Rok

x

20 .....

(miejscowosc i data)

(pieczatka imienna i czytelny podpis
osoby fizycznej lub osoby lub osoby

reprezentujacej osobe prawna 

organu prowadzacego)


