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RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystywania dotacji przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej,
niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
działające na terenie gminy Szydłowiec.
Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 218, 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miejska
w Szydłowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Szydłowiec,
2. Innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć inne niż przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych formy tzn. niepubliczny punkt przedszkolny, niepubliczny zespół
wychowania przedszkolnego działający na terenie Gminy Szydłowiec,
3. Szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, działającą na terenie Gminy Szydłowiec,
4. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, dzieci niepublicznego przedszkola oraz dzieci innych form wychowania przedszkolnego,
5. Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Szydłowiec,
6. Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego,
7. Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego.
§ 2. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Szydłowiec dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, w tym podstawę obliczania dotacji.
§ 3.1. Dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek organu
prowadzącego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Szydłowca, nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 4. Dotacja przysługuje na każdego ucznia:
a) w przedszkolu niepublicznym w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Szydłowiec wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szydłowiec,
b) w innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,
c) w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na rok udzielenia dotacji,
d) w niepublicznych szkołach o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy
o systemie oświaty w wysokości 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 5.1. Organ prowadzący szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne
przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego składa do Burmistrza Szydłowca w terminie do 5 dnia
każdego miesiąca wniosek o przyznanie dotacji na dany miesiąc zawierający informację o aktualnej liczbie
uczniów.
2. Zakres danych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest na każdego ucznia wskazanego we wniosku, o którym
mowa w ust. 1 i przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia
każdego miesiąca.
4. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.
§ 6.1. Organ prowadzący otrzymujący dotację jest zobowiązany do miesięcznego rozliczania się z otrzymanej dotacji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny osoba prowadząca szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego
dokonuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
§ 7.1. Liczbę uczniów w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznym
przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego ustala się na podstawie ewidencji uczniów.
2. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się
odpowiednio:
a) w szkołach – wg stanu wykazanego w informacji miesięcznej w czerwcu, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy uczniów,
b) w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego - wg stanu jak za miesiąc czerwiec.
§ 8.1. Burmistrz Szydłowca za pośrednictwem upoważnionych przez siebie pracowników ma prawo kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji, która może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po
jej wykorzystaniu.
2. Dotującemu przysługuje prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej,
finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego w zakresie przyznanej dotacji.
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3. Dotujący w związku z przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły
i placówki może przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.
4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:
1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały w porównaniu
z dokumentacją podstawową,
2) dane ujęte w miesięcznych informacjach , o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały w odniesieniu do
danych zawartych w obowiązującej zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji szkoły lub placówki,
3) dane ujęte w miesięcznych rozliczeniach, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały wynikających
z ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego,
4) dokumenty, na podstawie których dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących szkoły czy placówki.
5. Przebieg kontroli dokumentowany jest przez kontrolującego w protokole, który sporządzony jest
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dotującego i Dotowanego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola działające na terenie gminy Szydłowiec.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Bednarczyk
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 77/XI/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 2 grudnia 2011r.
..…..........................................

..….....................................

(pieczęć placówki)

(miejscowość, dnia)

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec
dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego
na rok...............
1. Nazwa i adres placówki oraz organu prowadzącego:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Numer i data wpisu placówki do ewidencji placówek niepublicznych:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. Planowana liczba uczniów uczęszczających do placówki w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosi
ogółem ......................................
w tym z gminy Szydłowiec.....................................
w tym dzieci niepełnosprawnych............................
4. Planowana liczba uczniów uczęszczających do placówki w okresie od 1 września do 31 grudnia wynosi
ogółem.....................................................
w tym z gminy Szydłowiec.................................
w tym dzieci niepełnosprawnych........................
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów
oraz wysokości otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniu.

................................................................................
(podpis i pieczęć organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 77/XI/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 2 grudnia 2011r.
…......................................................

……………….....................................

(pieczęć placówki)

(miejscowość, dnia)

Wniosek o przyznanie dotacji
na miesiąc..........................rok.................

1. Nazwa placówki:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2. Liczba uczniów w miesiącu................................roku....................wynosić będzie .............................................
w tym z gminy Szydłowie..............................
w tym uczniów niepełnosprawnych....................
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

0
0
0
0
0
.….......................................................................
(podpis i pieczątka organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 77/XI/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 2 grudnia 2011r.
…......................................................

…....................................................

(pieczęć placówki)

(miejscowość, dnia)

Rozliczenie dotacji za miesiąc..........................................
Nazwa i adres placówki
Liczba uczniów w miesiącu rozliczeniowym
Kwota dotacji na jednego ucznia
Liczba uczniów niepełnosprawnych w miesiącu rozliczeniowym
Kwota dotacji na jedno ucznia niepełnosprawnego
Należna dotacja
Otrzymana dotacja
Różnica
– nadpłata
– niedopłata

Uwagi: .............................................................................................................................................….....................
...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................
(pieczątka i podpis organu prowadzącego)

Załącznik:
lista uczniów placówki na koniec okresu rozliczeniowego, z podaniem daty urodzenia i adresu zamieszkania.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 77/XI/11
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 2 grudnia 2011r.
…......................................................

…………….......................................

(pieczęć placówki)

(miejscowość, dnia)

Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Szydłowiec
za rok....................

1. Nazwa placówki:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola, w poszczególnych miesiącach:
Miesiąc
Ogółem

Liczba uczniów
w tym
w tym uczniowie
z gminy
niepełnosprawni
Szydłowiec

Uwagi

0
0
0
Razem

3. Wydatki poniesione przez jednostkę ogółem ................................................... w tym:
wynagrodzenia .................................................................................
zakup towarów i usług .....................................................................
koszty utrzymania oraz inne wydatki
związane z funkcjonowaniem placówki
i realizacją jego statutowych zadań .................................................
...........................................................................................
(pieczątka i podpis organu prowadzącego)

