
Uchwała Nr XXXVIII/301/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym prowadzonym 

na terenie Gminy Ostróda przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  

poz. 2203) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 z późn.zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co  następuje:

§ 1.  Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ostróda dla prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego: 

1) niepublicznych przedszkoli,

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

3) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny

- zwanych dalej „dotowanymi podmiotami”.

§ 2.  Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących dotowane podmioty złożony w terminie do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. 1. Osoby prowadzące dotowane podmioty, składają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 
w Urzędzie Gminy Ostróda informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków wg stanu na pierwszy 
dzień danego miesiąca udzielanej dotacji. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest na każde dziecko wskazane w informacji,
o której mowa w ust. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy dotowanego podmiotu, w terminie do ostatniego  dnia  każdego  miesiąca,  z tym  że  część  za  
styczeń jest  przekazywana  w terminie  do  dnia 20 stycznia, a część za grudzień jest  przekazywana  
w terminie  do  dnia 15 grudnia.

§ 4. 1. Osoby prowadzące dotowane podmioty zobowiązane są do sporządzania i przekazywania do Urzędu 
Gminy Ostróda, nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca – miesięcznych rozliczeń 
otrzymanej części dotacji za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby prowadzące dotowane podmioty, które zakończyły swoją działalność w trakcie trwania roku 
kalendarzowego, dokonują rozliczenia dotacji za okres prowadzenia działalności w danym roku, w terminie do 
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia prowadzenia działalności.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 
oraz korekt tych rozliczeń.

4. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1-2, stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przyznanych dotowanym podmiotom. 

§ 6.  1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Ostróda na podstawie imiennego 
upoważnienia Wójta Gminy  Ostróda, które zawiera:

. 1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) nazwę kontrolowanego podmiotu;

3) zakres przedmiotowy kontroli, z uwzględnieniem ust.2;
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4) termin przeprowadzenia kontroli.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący powiadamia pisemnie osobę prowadzącą dotowany 
podmiot, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, wraz z informacją o zakresie 
przedmiotowym kontroli i terminem jej przeprowadzenia.

3. Osoba prowadząca dotowany podmiot, obowiązana jest udostępnić dokumentację niezbędną do 
przeprowadzenia kontroli.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli, w tym stwierdzonych 
uchybień i nieprawidłowości.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący 
i przedstawiciel kontrolowanego podmiotu lub osoba przez niego upoważniona.

4. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany  podmiot  lub osoba przez nią upoważniona odmawia 
podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie 
podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

5. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia 
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

6. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu  kontroli dotowanemu podmiotowi.

7. Osoba reprezentująca dotowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia protokołu kontroli, pisemne informacje i wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 8. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Ostróda uwzględni informacje 
i wyjaśnienia dotowanego podmiotu, o których mowa w § 7 ust. 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 10.  Traci moc uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom 
wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez osoby fizyczne i osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2017 r., poz. 942).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/301/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

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

(pieczęć nagłówkowa jednostki dotowanej)

WÓJT GMINY OSTRÓDA

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ................  ROK

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

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

2. Dane szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:

1) nazwa .....................................................................................................................................

2) typ i rodzaj szkoły / przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego

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

3) numery telefonów ..................................................................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

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

4. Nazwa i numer rachunku bankowego właściwego do przekazywania należnej szkole/ przedszkolu / innej 
formie wychowania przedszkolnego dotacji.

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

5. Planowana liczba uczniów / wychowanków w ............. roku

Wyszczególnienie Przedszkole i inna forma wychowania 
przedszkolnego

Planowana liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych (wymienić rodzaje 
niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

 
Wyszczególnienie Oddziały przedszkolne w szkołach
Planowana liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

 
Wyszczególnienie Szkoły
Planowana liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

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

(pieczęć i podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/301/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW / WYCHOWANKÓW

WG STANU NA 1 DZIEŃ MIESIĄCA ..........................20......... ROKU

1. Nazwa i adres przedszkola / szkoły / innej formy wychowania przedszkolnego

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

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

2. Dane o organie prowadzącym:

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

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

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów:

Wyszczególnienie Przedszkole i inna forma wychowania 
przedszkolnego

Aktualna  liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić rodzaje 
niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

 
Wyszczególnienie Oddziały przedszkolne w szkołach
Aktualna liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

 
Wyszczególnienie Szkoły
Aktualna  liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

4. Imienny wykaz uczniów / wychowanków z Gminy Ostróda

Lp Nazwisko i imię Adres zamieszkania Data urodzenia

5. Imienny wykaz uczniów / wychowanków z innych gmin

Lp Nazwisko i imię Adres zamieszkania Data urodzenia Nazwa gminy

 

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

(miejscowość i data) ( pieczęć  i podpis)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/301/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.

ROZLICZENIE MIESIĘCZNE DOTACJI ZA ....................... 20........ ROKU OTRZYMANEJ    

Z BUDŻETU GMINY OSTRÓDA

1. Nazwa i adres przedszkola / szkoły / innej formy wychowania przedszkolnego

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

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

2. Dane o organie prowadzącym:

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

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

3. Faktyczna liczba uczniów

Wyszczególnienie Przedszkole i inna forma wychowania 
przedszkolnego

Faktyczna  liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić rodzaje 
niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

 

 
Wyszczególnienie Oddziały przedszkolne w szkołach
Faktyczna liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

  

 
Wyszczególnienie Szkoły
Faktyczna  liczba dzieci
w tym liczba dzieci niepełnosprawnych ( wymienić
rodzaje niepełnosprawności)
w tym uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

 

4. Informacja o otrzymanej dotacji:

Kwota otrzymanej dotacji Kwota wydatkowana
W miesiącu rozliczeniowym
Narastająco od początku roku
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5. Rozliczenie dotacji według kategorii wydatków:

Lp. Rodzaj wydatków finansowanych 
z otrzymanej dotacji

Kwota wydatków 
w miesiącu rozliczeniowym

Kwota wydatków 
narastająco od początku roku

1. Wynagrodzenia nauczycieli
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników
3. Pochodne od wynagrodzeń
4. Zakup materiałów i wyposażenia
5. Wydatki eksploatacyjne, w tym energia
6. Zakup pomocy dydaktycznych
7. Remonty bieżące
8. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić 

jakie
RAZEM

 

 

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

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)
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