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UCHWAŁA NR XLV/359/14
RADY GMINY CHEŁMŻA
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych
przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318), art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.
1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235,
poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz.
827 i 1317 oraz z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, działających na terenie Gminy
Chełmża, dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 2. 1. Publiczne szkoły dla których organem prowadzącym jest inny podmiot niż jednostka samorządu
terytorialnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym
na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Chełmża, nie niższej
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chełmża.
2. Przedszkola działające w szkołach, o których mowa w § 1 otrzymują dotację na każdego ucznia
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża, pomniejszonym o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chełmża. W przypadku braku
na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę ,podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych
3. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Chełmża, koszty udzielonej
dotacji zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn.zm.) pokrywa Gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.
§ 3. 1. Do wyliczenia dotacji, o której mowa w § 2 przyjmuje się:
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1) wysokość środków na wydatki bieżące w danego typu i rodzaju szkół publicznych prowadzonych przez
Gminę Chełmża;
2) informację o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły na
dany rok budżetowy;
3) planowaną liczbę uczniów podaną we wniosku oraz kopię sprawozdania „SIO" potwierdzoną przez
dyrektora szkoły.
2. Podstawą do wyliczenia kwoty dotacji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły jest stosunek kwoty
wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w poszczególnych typach i rodzajach
szkół do liczby uczniów w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Chełmża na dzień
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. Wysokość należnej w danym miesiącu dotacji, o której mowa w § 2 ustala się, jako iloczyn podstawy
dotacji i ilości dzieci wykazanej w informacji miesięcznej, o której mowa w § 6 uchwały.
4. Do czasu ustalenia wysokości wydatków bieżących na dany rok budżetowy, a także wysokości
subwencji oświatowej na dany rok, dotacja będzie udzielana na ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym.
5. Za okres wymieniony w ust. 4 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji.
6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji zaprzestania działalności szkoły.
§ 4. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę pod warunkiem złożenia wniosku
w terminie:
1) do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
2) 10 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej – w przypadku rozpoczęcia
działalności w danym roku.
§ 5. 1. Ustala się zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji:
1) nazwa i adres organu prowadzącego szkołę;
2) nazwę i adres szkoły;
3) numer zezwolenia na prowadzenie publicznej szkoły;
4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja;
5) dane o planowanej liczbie uczniów szkoły i przedszkola działającego w szkole, liczbie uczniów
niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w następujących okresach:
a) styczeń – sierpień,
b) wrzesień – grudzień;
6) datę sporządzenia wniosku oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania
wnioskodawcy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do Urzędu
Gminy Chełmża, informację o faktycznej liczbie uczniów w/g stanu na 1 dzień danego miesiąca, na który
udzielana jest dotacja oraz dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych. Wzór informacji stanowi załącznik Nr
2 do niniejszej uchwały.
2. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca, na rachunek wskazany
we wniosku, o którym mowa w § 4 z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia
15 grudnia.
3. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–3–

Poz. 840

4. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.
Zwrot niewykorzystanej dotacji za dany rok kalendarzowy następuje w terminie do 31 stycznia roku
następnego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
5. Dotacja udzielona na zasadach określonych w niniejszej uchwale:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, polega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. Ostateczną kwotę wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy Chełmża, stanowiących
podstawę obliczenia dotacji, przyjmuje się według stanu na 31 grudnia roku, w którym przekazywana jest
dotacja.
§ 8. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną
liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
§ 9. 1. Organ prowadzący szkołę przekazuje roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji.
2. Sprawozdanie roczne przekazywane jest w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku,
w którym przekazana została dotacja.
3. W przypadku zaprzestania działalności, organ prowadzący szkołę przedstawia sprawozdanie
z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej raty dotacji.
4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów w dotowanej szkole i prawidłowości
wykorzystania przyznanej dotacji.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazanych w miesięcznej informacji o liczbie uczniów – na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania;
2) prawidłowości wykorzystania dotacji, na wydatki bieżące, o których mowa w art. 80 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty, zgodnie z przeznaczeniem tj. na wydatki bieżące związane z działalnością edukacyjno
– opiekuńczo – wychowawczą – na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej szkoły.
§ 11. 1. Kontrolę przeprowadzają
upoważnienia Wójta Gminy Chełmża.

pracownicy

Urzędu Gminy Chełmża na podstawie imiennego

2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
2) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;
3) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;
4) określenie zakresu kontroli;
5) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia.
3. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej kontrolującymi, mają prawo
wstępu do pomieszczeń szkoły, wglądu w dokumentację przebiegu nauczania, organizacyjną i finansową
szkoły w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
4. Kontrolujący mogą żądać, w szczególności sporządzenia odpisów lub wyciągów dokumentów, jak
również zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.
5. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osoby kierującej szkołą oraz od
przedstawicieli organu prowadzącego w zakresie objętym kontrolą.
§ 12. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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§ 13. Traci moc uchwała Nr LIII/375/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół
publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego .
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Janusz Iwański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/359/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 2014 r.
Wniosek o udzielenie dotacji
z budżetu Gminy Chełmża
na rok ……………………………..
(kalendarzowy)
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
1. nazwa ……………………………………………………………………………….
2. adres …………………………………………………………………. …………….
3. imię, nazwisko oraz funkcję / stanowisko osoby reprezentującej organ prowadzący
……………………………………………………………………………………….
II. DANE O SZKOLE
1. nazwa szkoły ……………………………………………………………………….
2. adres szkoły………………………………………………………………………..
3. REGON szkoły……………………………………………………………………...
4. NIP…………………………………………………………………………………..
5. numer i data zezwolenia udzielonego na prowadzenie szkoły publicznej
………………………………………………………………………………………….
6. nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
………………………………………………………………………………………….
7. planowana miesięczna liczba uczniów w …….. roku:
1) od 1.01.20…. r. do 31.08.20…. r.
a) w szkole podstawowej ………..
b) w oddziale przedszkolnym ……..
2) od 1.09.20….r. do 31.12.20….r.
c) w szkole podstawowej ………..
d) w oddziale przedszkolnym ……..
3) liczba uczniów według niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej
…………….
od 1.01.20…. r. do 31.08.20…. r.
e) w szkole podstawowej ………..
f) w oddziale przedszkolnym ……..
od 1.09.20….r. do 31.12.20….r.
g) w szkole podstawowej ………..
h) w oddziale przedszkolnym ……..
8. Planowana liczba dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża ………
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Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam ,że znane
są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U.z 2013 r. poz. 168).

…………………………………………………..
Czytelny podpis(pieczątka) składającego wniosek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 2014 r.
Miesięczna informacja o liczbie uczniów
1. Nazwa i adres organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca ……..
1) w szkole …………………..
2) w oddziale przedszkolnym……………………
3) liczba uczniów niepełnosprawnych w szkole/oddziale przedszkolnym …………./……………… .
4. Liczba uczniów nie będących mieszkańcami gminy Chełmża
Lp.

Nazwisko i mię ucznia

Rok urodzenia

Adres
zamieszkania

Nazwa Gminy, której
mieszkańcem jest
wychowanek

Sporządził………………………………
imię i nazwisko, nr telefonu
……………………………………………………..
pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania
organu prowadzącego
Termin składania- do 10 każdego miesiąca
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/359/14
Rady Gminy Chełmża
z dnia 11 marca 2014 r.
Rozliczenie wykorzystania dotacji
otrzymanej w ………………r.
1. Nazwa i adres organu prowadzącego
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. …………….
2. Nazwa i adres szkoły
……………………………………………………….
………………………………………………………..
3. Weryfikacja liczby uczniów, otrzymane i należne dotacje w poszczególnych miesiącach:
(w miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień w kolumnach 2 i 3 należy wpisać liczbę uczniów taką
samą jak w czerwcu)
Miesiąc

Zgłoszona
liczba uczniów
1

Faktyczna
liczba uczniów
2

Stawka dotacji
na 1 ucznia

Kwota
otrzymanej
dotacji w zł.

Kwota należnej
dotacji w zł.

Różnica w zł.

1

2

3

4

5=2x4

6=3x4

7=5-6

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Uwaga. Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla szkoły i oddziału przedszkolnego
1 Liczba uczniów zgłoszonych do składanych przez szkołę miesięcznych informacji ,
4. Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji
1) Kwota dotacji otrzymanej………………………………………………………….
2) kwota wykorzystanej dotacji………………………………………………………
3) kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu………………………..
5. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji
1) wynagrodzenia razem, w tym: ………………………………………………….
a) wynagrodzenia kadry pedagogicznej…………………………………………..
b) wynagrodzenia administracji i obsługi…………………………………………
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c) pochodne od wynagrodzeń ogółem…………………………………………….
2) Wydatki rzeczowe razem………………………………………………………
w tym:
a) opłaty ogółem ……………………….. z wyszczególnieniem poszczególnych opłat
b) zakupy ogółem ……………………z wyszczególnieniem poszczególnych zakupów
c) usługi ogółem…………………….. …z wyszczególnieniem poszczególnych usług
Oświadczam , że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………………………..
(podpis osoby składającej rozliczenie/organ prowadzący)
Miejscowość , data …………………………………………
Termin składania – do 15 stycznia

