
RADAGMINY
Fredropol

UCHW ALA NR XXXIV/272/2012
RADY GMINY FREDROPOL
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie okrdlenia trybu udzielania i rozliezania dotaeii oraz trvbu i zakresu
kontroli prawidlowosei ieh wvkorzvstania dla publieznyeh szk61 i niepublieznyeh przedszkoli
dzialaiaeveh na terenie Gminy Fredropol, prowadzonveh przez podmiotv inne niz iednostka
samorzadu tervtorialnego

Ozialaj'te na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mare a 1990 r. 0 samorz'tdzie
gminnym (t.j. Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Oz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z p6Zn. zm.) Rada Gminy Frcdropol uchwala, co nast~puje:

§1.Ustala si~ tryb udzielania i rozliezania oraz tryb i zakres kontroli prawidlowosei
wykorzystania dotaeji dla szk61 publieznyeh i niepublieznyeh przedszkoli dzialaj'teyeh na
terenie Gminy Fredropol, dla kt6ryeh organem prowadz'teym jest osoba prawna inna niz
jednostka samorz'tdu terytorialnego lub osoba fizyezna.

§ 2.1. Ootaeji udziela si~ pod warunkiem zlozenia wniosku 0 udzielenie dotaeji do W6jta
Gminy Fredropol, w tenninie do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj'teego rok udzielenia
dotaeji.
2. Wniosek, 0 kt6rym mowa w ust. 1 powinien zawierae:

1) peh1't nazw~ i adres podmiotu prowadz'teego szkol~/przedszkole;
2) nazwy i adres szkoly/przedszkola;
3) numer i dat~ wydania zaswiadezenia 0 wpisie do ewidencji szk61 i plac6wek

niepublieznyeh;
4) planowan't liczb~ uezni6w/wyehowank6w w nast~puj'teych okresaeh

a) styczen - sierpiell,
b) wrzesiet'1- grudzien;

5) nazw~ banku i numer rachunku bankowego, na kt6ry ma bye przekazana dotacja;
6) dat~ sporz'tdzenia wniosku oraz podpis i pieez'ltk~ imienn't osoby fizycznej lub

przedstawieiela osoby prawnej prowadz'tcej dotowan'ljednostk~;
3. Wz6r wniosku stanowi zal'lcznik nr 1 do ninicjszej uchwaly.
4. Podmiot prowadzqcy szkoly/przedszkole jest obowiaczany do zgloszenia wszelkieh zmian

zawartyeh we wniosku 0 udzielenie dotaeji, w terminie 7 dni od daty ieh zaistnienia.

§ 3.1. Przedszkola nicpublicznc otrzymajq na kazdego ueznia dotaeji( w \vysokosci r6wnej
75% ustalonyeh w budzceie Gminy Frcdropol wydatk6w biez'teyeh ponoszonych
w przedszkolach publieznyeh w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, ze na ucznia
niepelnosprawnego w wysokosci r6wnej kwocie przewidzianej na niepelnosprawnego ueznia
przedszkola i oddzialu przedszkolnego w ezysci oswiatowej subweneji og61nej otrzymanej
przez Gmintt Fredropol z budzetu paIlstwa.
2. Szkoly publiczne otrzymajq na kazdego ucznia dotaejtt w wysokosci r6wnej wydatkom

biezqeym przewidzianym na jednego lIcznia w szkolach tego samego typu i rodzaju

prowadzonych przez Gmin~ Fredropol, nie nizszej jednak niz kwota otrzymywana przez

Gmintt Fredropol na jcdnego ueznia szkoly tcgo samego typll i rodzaju w ezysei oswiatowej

subweneji og61nej.



nie b~dqcego mieszkancem gminy

i ust. 3, refunduje gmina, kt6rej

3. Oddzialy przedszkolne dzialaj'tce przy szkolach, 0 kt6rych mowa w ust. 2 otrzymaj't na

kaidego ucznia dotacj~ w wysokosci r6wnej wydatkom biezqcym przewidzianym na jednego

ueznia w oddzialach przedszkolnych przy szkolach podstawowych prowadzonych przez

Gmin~ Fredropol, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci r6wnej kwocie

przewidzianej na niepelnosprawnego ucznia oddzialu przedszkolnego w cz~sci subwencji

og61nejotrzymywanej przez Gmin~ Fredropol.

4. Dla ucznia przedszkola i oddzialu przedszkolnego

Fredropol koszty dotacji, 0 kt6rej mowa w ust. I

mieszkancem jest dany uczen.

5. Dotacja przekazywana jest w 12 cz~sciach na wskazany przez wnioskodawc~ rachunek

bankowy, w terminie do ostatniego dnia kazdego miesi,\ca.

6. Do obliczenia dotacji, 0 kt6rej mowa w ust. 1-3 przyjmuje si~ liczb~ uczni6w szk61

i przedszkoli tego samego typu i rodzaju, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina

Fredropol wedlllg stanll na 1 dzien kazdego miesi'tca.

7. W przypadku zmiany wysokosci planowanych przez gmin~ wydatk6w biezqcych
przcwidzianych na utrzymanie ucznia w gminnych przedszkolach i szkolach
ulegaj,\ r6wniez zmianie kwoty dotacji naleznej podmiotom, kt6rym dotacjy ustala siy wedlug
tyeh wydatk6w - poczynaj,\c od miesiqca nast~pujqcego po miesiqcu, w kt6rym dokonano
zmian budzctowych.
8. W6jt Gminy Fredropol informuje organ prowadzqcy szkoly lub przcdszkolc

o miesi~cznej stawce dotacji na jednego ucznia na dan)' rok blldzetowy w terminie 14 dni oel

daty uchwalenia lIchwaly budzetowej. Informacja ta podlega aktualizacji w przypaelku zmian
w budzecic Gminy Fredropol m,~jqcych wplyw na wysokose dotacji.

§ 4, 1. Podmiot prowadza,cy szkol~/przeelszkole przedklada w terminie do 10-go dnia kazdego
miesiqca w Urz~dzie Gminy w Fredropolu infol111acj't 0 aktllalncj liczbic
uezni6w/wycbO\vank6w wed lug stanu na pierwszy elzie1'lmiesiclca, na kt6ry lIdziclana jest
dotacja.
Wzor informacj i stanowi zal~tcznik nr 2 do uc!maly.
2. Aktualna liczba lIczni6w/vvychowank6w powinna bye podawana na podstawic
dokllmentacji przcbiegu nauczania lub dzialalnosci wycho\\<lwczcj odpowicdniej dla danego
typu i roelzajll szkoty/przcdszkoJa.
3. W micsi'lCU lipcu i sierpnill dotacja przckazywana b~dzic na podstawie liczby
lIczni6w/wycbowank6w z miesi,!ca czcnvca, z wyjqtkicm sytll:lcji. w kt6rych uczCll zostal
skreslony z listy uczniow.
4. Dotacja moze bye wykorzystana wylqcznic na pokrycie wydatk6w biez,\cych
szkoly/przedszkola w zakrcsie ksztalcenia. wycbowania i opieki. w tym profilaktyki
spoleczncj.
5. Osoba prowadzqca dotowane szko!y/przcdszkole jest obowiqzana przckazae do Urz~dll
Gminy Frcdropol pisemne rozliczcnie przyznanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w tcrminie do 15 elnia, po zakonczcniu kazelego bvartalu;
2) roczne (oel stycznia do grudnia, w ktorym udziclono dotacji)- \V tcrminic do 15 stycznia

roku nast<;:pnego.
Wzor rozliczenia stanowi zalqcznik nr 3.

G. Przyznana dotacja winna bye wykorzystana do kOt1caroku blldzetowcgo, na kt6r)' zostala
lIdziclona. Zwrot niewykorzystanej dotacji za elany rok kalendarzowy nast~puje w tcrminie
do 31 stycznia roku nast~pl1ego, zgoelnie z przepisami ustawy 0 tinansach 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 okrdlonych w ustawie 0 finansach publicznych oraz w przepisach wykonawczych
do tej ustawy.

§ 5.1. Kontroli podlega liczba uczni6w/wychowank6w w szkole/przedszkolu oraz
prawidlowosc wykorzystania dotacji ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, dzialalnosci wychowawczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju
szkoly/przedszkola i dokument6w finansowo-ksictgowych.
2. Kontrole S't przeprowadzane przez pracownik6w Urzctdu Gminy lub Zespolu Obslugi Szk61
i Przedszkoli w Fredropolu, dzialaj'tcych na podstawie imiennego upowaznienia W6jta
Gminy Fredropol.
3. Upowaznienie do kontroli winno zawierac: numer upowaznienia, imict i nazwisko
kontroluj'tcego, nazwct i adres kontrolowanego, przedmiot i zakres przeprowadzonej kontroli
oraz termin waznosci upowaznienia.
4. Pracownicy, 0 kt6rych mowa w ust. 2 maj't prawo wstctPUdo szkoly/przedszkola oraz do
wgl'tdu prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania.
Czynnosci kontrolnych dokonuje sict w dniach i godzinach pracy obowi'tzuj,,\cych
w kontrolowanej szkole/przedszkolu.
5. Kontrola przeprowadzanajest w zakresie:

1)terminowosci i rzetelnosci rozliczenia otrzymanej dotacj i,
2)zgodnosci liczby uczni6w/wychowank6w wykazanych w informacji mleSlctCZneJoraz

w rozliczeniu dotacji, kt6re stanowi'tpodstawct do przekazania dotacji,
3)prawidlowosci wykorzystania dotacji przyznanej szkole z budzetu Gminy Fredropol

zgodnie z zasadami okreslonymi wart. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy 0 systemie
oswiaty.

6. Zadania kontrolne okreslone w ust. 5 wykonane s't po uprzednim poinformowaniu

podmiotu kontrolowanego oraz ustaleniu terminu rozpoczctcia i przewidywanego czasu
trwania kontroli.

§ 6.1. Z przeprowadzonej kontroli sporzqdza si~ protok61 kontroli, kt6ry podpisujq osoby
kontroluj'tce i podmiot kontrolowany.
2. Protok61 powinicn zawierac:

1)nazw~ podmiotu kontrolowanego, adres i dane rejestrowe, imict i nazwisko osoby lub
os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego,

2)datct rozpocz'tcia i zak011czenia kontroli,
3)imi~ i nazwisko kontrolujqcego oraz daty i rejestry upowaznicn do przeprowadzenia

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

nieprawidlowosci, z uwzglctdnieniem zakresu i skutk6w tych nieprawidlowosci,
6) opis zalqcznik6w do protokolu,

7) wzmiankct 0 poinformowaniu kontrolowanego 0 prawic zglaszania zastrzeZcIl i skladania
wyjasnien do protokolu w okreslonym terminie.

8)dane 0 liczbie sporzqdzonych egzcmplarzy protoko16w kontroli oraz wzmiankct
o dorctczeniu jcdnego egzemplarza protokolu osobie reprezentujqcej podmiot
kontrolowany,

9)podpisy os6b kontrolujqcych i osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego,
a takZe datct i miejsce podpisania protokolu.



§ 7.1. Jezeli w toku kontroli osoba reprezentuj'tca podmiot kontrolowany zglasza
zastrzezenia, co do tresci protokolu, kontroluj'tcy bada zasadnosc tych zastrzezen
i w uzasadnionych przypadkach uzupelnia lub koryguje protok61.
2. Jezeli osoba reprezentuj'tca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokolu kontroli,
jest zobowi'tzana zlozyc pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy. W takim wypadku protok61
podpisuje osoba kontroluj'tca, czyni'tc w nim adnotacj~ 0 odmowie podpisania protokolu oraz
dol'tcza zlozone wyjasnienie przyczyn odmowy.
3. Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do wszcz~cia post~powania
pokontrolnego.
4. Osoba reprezentuj'tc't podmiot kontrolowany moze zglosic zarz'tdzaj'tcemu kontrol~,
w ciqgu 7 dniu od dnia podpisania protokolu, pisemne wyjasnienie co do ustalen zawartych
w protokole.
5. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidlowosci w zakresie okreslonym
w § 4 ust. 5, W6jt Gminy Fredropol w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych nieprawidlowosci
i uchybien, zobowi'tzuje podmiot kontrolowany do ich usuni((cia lub z'tda zwrotu cz~sci lub
calosci przekazanej dotacji, w trybie przewidzianym odr~bnymi przepisami.
6. Zalecenia pokontrolne W6jt Gminy Fredropol wydaje niezwlocznie po rozpoznaniu
wyjasnien kontrolowanego podmiotu.

§ 8.Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Fredropol.

§ 9. Traci moc uchwala nr XVIII121120 11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie okreSlenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidlO\vosci ich
wykorzystania dla publicznych szk61 i niepubJicznych przedszkoli dzialajqcych na terenie
Gminy FredropoJ, prowadzonych przez podmioty inne niz jednostka samorzqdu
tcrytorialnego

§ 10.Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego z mOCq obowiqzuj'lc't od dnia 1 stycznia
2013 roku.

PRZE~IGMCY

Rad y

Ja Odbilski



Zaf'lcznik nr 1 do Uchwafy Nr XXXIV/272/2012

Rady Gminy Fredropol

z dnia 28 listopada 2012 r.

(nazwa i adres podmiotu prowadzqcego szkolr:/przedszkole)

WOJT GMINY FREDROPOL

WNIOSEK 0 UDZIELENIE DOTACJI

1. Wnosz~ 0 udzielenie dotacji na rok .

d la .

(nazwa i adres szkofyjprzedszkola)

2. Data i numer zaswiadczenia 0 wpisie do ewidencji szk6t i plac6wek niepublicznych:

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

3. Planowana liczba uczni6wjwychowank6w w roku

a)w przedszkolu:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym planowana liczba uczni6w niepeJnosprawnych:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

b) w szkotach:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .

- w tym planowana liczba uczni6w w oddziatach przedszkolnych w szko!ach

podstawowych:

w okresach:

styczen - sierpien .

wrzesien - grudzien .



- z tego:

-planowana liczba
przedszkolnych:

w okresach:

styczen- sierpien .

wrzesien - grudzien .

uczni6w niepelnosprawnych w oddzialach

4. Dotacj~ prosz~ przekazywac na rachunek bankowy w .

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

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)

5. Zobowiqzuj~ si~ do informowania organu udzielajqcego dotacji 0 wszelkich zmianach

zawartych

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

Miejscowosc i data
( piecz'ltka imicnna i czytelny podpis

osoby fizycznej Jub przedstawiciela
osoby prawnej prowadz'lcej dotowanqjednostklt)

Pouczenie:

Wniosek 0 udzielenie dotacji skfada sit; w terminie do 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok

udzielenia dotacji.



Zatijcznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXIV!272!2012

Rady Gminy Fredropol

z dnia 28 listopada 2012 r.

(nazwa i adres padmiotu prowadzqcega szkoft:/przedszkole)

WOJT GMINY FREDROPOL

Informacja miesi~czna 0 aktualnej liczbie uczni6w

wedtug stanu na pierwszy dzien miesiCJca 20 roku

1) Nazwa i adres szkoty j przedszkoIa .

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

2) Aktualna liczba uczniowjwychowankow:

a) w przedszko Iu · .

- w tym aktua Ina liczba uczn iow niepetnosp rawnych: .

b) w sz kol e .

- w tym aktualna liczba uczniow oddziatu przedszkolnego w szkole podstawowej .

- z tego aktualna liczba uczniow niepetnosprawnych w oddziale przedszkolnym .

3) Imienny wykaz uczniow (wychowankow) niepublicznego przedszkola oraz uczniow
oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych spoza terenu Gminy Fredropol

odbywajqc\,ch wychowanie przedszkolne w ww. przedszkolach/oddziatach
przedszkolnych na terenie Gminy Fredropol

Imi~ i nazwis~1 I

-

Lp.
Data urodzeniaAdres miejsca zamieszkaniaINazwa i adres gminy--1

I-I
I

II --+-I

I

Oswiadcza si~, ze wszystkie podane dane Sa,zgodne ze stanem faktycnym.
Oswiadczam, ze znane Sq mi przepisy 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny

finansow publicznych, 0 ktorych mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,

poz. 114 z p6Zn. zm.)

miejscowosc, data

pieczqtka imienna i czytelny pod pis
osoby fizycznej lub przedstawiciela

osoby prawnej prowadzqcej dotowanq jednostk~)



Zat'lcznik nr 3 do Uchwaty Nr XXXIV/272/2012

Rady Gminy Fredropol

z dnia 28 listopada 2012 r.

(pieczqtka osoby prawnej
/ub imi£: i nazwisko osoby fizycznej 

prowadzqcych dotowany podmiot

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budzetu Gminy Fredropol

1. Nazwa i ad res dotowanej

szkotyjprzedszkola .
..............................................................................................................................................................

2. Rozliczenie za okres:

a) I kwartat roku,
b) 11 kwartat roku,

c) III kwartat roku,
d) IV kwartat roku,
e) za rok

3. Kwota dotacji (narastajqco od poczqtku roku do korka okresu sprawozdawczego)
otrzymana: zt; wykorzystana: zt.

4. Faktyczna liczba uczniow dotowanej szkotyjprzedszkola, w okresie od poczqtku roku do
konca okresu rozliczeniowego (nalezy podac za kazdy miesiqc osobno):

Miesiijc Liczba uczniow ogotemw tym liczba uczniow

niepetnosprawnychStyczen LutyMarzec

I

Kwiecien MajCzerwiecLipiecSierpienWrzesienpaidzierniklistopadgrudzien



6. Zestawienie wydatkow dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastajqco od

poczqtku roku do konca okresu rozliczeniowego)

5. Faktyczna liczba uczniow przedszkola oraz uczniow oddziatu przedszkolnego w szkotach

podstawowych nieb~dqcych mieszkarkami gminy Fredropol.

MiesiClc Liczba uczniow wtym:

og6tem

Liczba uczni6wliczba dzieci i nazwa gminy,

niepetnosprawnych

z terenu kt6rej

pochodz'l uczniowie

Styczen
LutyMarzecKwiecienMajCzerwiecLipiecSierpienWrzesienPaidziernikListopadGrudzien

-

Lp.
Rodzaj wydatku Kwota wydatku

1.

Wynagrodzenia nauczycieli

2.

Wynagrodzenia pozostatych pracownikow I

3.

Pochodne od wynagrodzen

4.

Zakup materiatow i wyposazenia
5.

Optaty za media
6.

Zakup pomocy dydaktycznych

7.

Zakup ustug
8.

Pozostate wydatki - wymienic, jakie:

RAZEM

Im;£; ; nazw;sko osoby

sporzqdzajqcej sprawozdania

(pieczqtka imienna ipodpis

osoby fizycznej tub osoby
reprezentujqcej osobt: prawnq

- organu prowadzqcego)

(miejscowosc, data)


