UCHWAŁA NR XL/299/2018
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rzepin oraz
trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.), art. 38 ust. 1 i art. 39 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Rzepin publicznych oraz
niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Rzepin.
2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rzepin dla jednostek,
o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
l) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 niniejszej uchwały;
4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej "wnioskodawcą", składa corocznie wniosek o udzielenie
dotacji rocznej do Burmistrza Rzepina do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie
uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 10 stycznia roku następującego po
roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane o liczbie uczniów i o wykorzystaniu dotacji, określone w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania
roku budżetowego, w którym udzielono dotacji, organ prowadzący powiadamia o tym Burmistrza i w terminie do
10 dnia następującego po terminie zakończenia działalności przekazuje Burmistrzowi rozliczenie dotacji
otrzymanych w roku budżetowym, w którym jednostka dotowana zakończyła działalność. Otrzymaną dotację
jednostka dotowana jest zobowiązana wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego lub zwrócić
niewykorzystaną w tym terminie część dotacji do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
§ 6. Wysokość dotacji dla niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, niespełniającym
warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), otrzymuje na jednego ucznia dotację z budżetu Gminy Rzepin
w wysokości równej 90% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej, niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Rzepin.
§ 7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Id: 1ED91700-5130-4CCF-8F41-6DD972B63E5C. Podpisany

Strona 1

§ 8. 1. W dotowanych jednostkach Burmistrz Rzepina może okresowo przeprowadzać kontrole, o których
mowa w art. 36 ust.1 ustawy.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Rzepin upoważnieni przez
Burmistrza Rzepina, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:
1) numer upoważnienia;
2) podstawę prawną;
3) imię i nazwisko kontrolującego;
4) nazwę i adres kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.
§ 9. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu
i zakresie planowanej kontroli co najmniej na 7 dni przed planowaną kontrolą.
§ 10. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, który podpisuje kontrolujący i kontrolowany
i którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną. Osoba prowadząca podmiot
dotowany może złożyć Burmistrzowi uwagi i zastrzeżenia do protokołu kontroli w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.
§ 11. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXXIV/306/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, oraz uchwała Nr XLV/377/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 września
2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/306/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Utracki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/299/2018
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 stycznia 2018r.
Burmistrz Rzepina
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok …………………….
1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola, placówki
.....................................................................................................................................................................................
...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
NIP: ………………….……………, REGON: …………….……………………, PKD
………………………………………
2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego
….................................................................................................................................................................................
............................................
….................................................................................................................................................................................
............................................
NIP: ………………….……………, REGON: …………….……………………, PKD
……………………………….…….....
3. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji publicznych lub niepublicznych szkół,
przedszkoli lub placówek:
data wydania zaświadczenia
......................................................................................................................................................
numer zaświadczenia o wpisie
.................................................................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień ogółem: ………………….…………
w tym¹:
w klasach I ……..…..

w klasach V

………….

w klasach II

w klasach VI

…………

….……...

w klasach III …………
w klasach IV …………

w klasach VII …………
w klasach VIII …………

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień ogółem: ………………….…………
w tym¹:
w klasach I ……..…..

w klasach V

………….

w klasach II

w klasach VI

…………

….……...

w klasach III …………

w klasach VII …………

w klasach IV …………

w klasach VIII …………
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5. Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w okresie styczeń - sierpień
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

PESEL

Oznaczenie
wagi2

Wartość
wagi2

Klasa3

Wartość
wagi2

Klasa3

Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w okresie wrzesień - grudzień
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

PESEL

Oznaczenie
wagi2

6. Planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju4 w okresie styczeń - sierpień …………….……. .
w okresie wrzesień - grudzień …………….……. .
7. Planowana liczba uczniów pełnosprawnych do lat 5 niebędących mieszkańcami Gminy Rzepin4 –
w okresie styczeń - sierpień …………….……. .
w okresie wrzesień - grudzień …………….……. .
8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
………………………………………………………………………………………………............................
......................................
(podpis wnioskodawcy)
1

Dotyczy szkoły podstawowej

2 Oznaczenie

i wartość wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
3W

przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia

4 Dotyczy

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/299/2018
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 stycznia 2018r.
Informacja o liczbie uczniów
za miesiąc ………………….. …………… r.
Nazwa organu prowadzącego: …………………………………………………………………...
Adres organu prowadzącego: ……………………………………………………………………
Nazwa jednostki: ……………………………………………………………………………………
Adres jednostki: ……………………………………………………………………………………..
Ogólna liczba uczniów w miesiącu, w którym składana jest informacja (stan na pierwszy roboczy dzień
miesiąca): ……………………………………………………………...
1) Liczba uczniów ogółem1 , w tym:
w klasach I ……..…..

w klasach V

………….

w klasach II

w klasach VI

…………

….……...

w klasach III …………

w klasach VII …………

w klasach IV …………

w klasach VIII …………

2) Planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

PESEL

Oznaczenie
wagi2

Wartość
wagi2

Klasa3

3) Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju4 …………………..
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: …………………………………………
Numer telefonu: ……………………………………….
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: ………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………..
………………………………………
miejscowość i data

……………………………………..
pieczątka i podpis

Adnotacje urzędowe
l. Faktyczna liczba uczniów ……………………………………………………………….…..….
2. Liczba uczniów bez uczniów niepełnosprawnych ……………………………..…………...
3. Stawka dotacji na ucznia ……………………………………………………………….……….
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4. Należna dotacja (2 x 3) ………………………………………………………………………….
5. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi …………………………………… .
6. Stawka dotacji na ucznia ………………………………………………………………………..
7. Należna dotacja (5 x 6) ………………………………………………………………………….
8. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ……………….…………………..
9. Stawka dotacji na ucznia …………………………………………………………….………….
10. Należna dotacja (8 x 9) ………………………………………………………………………..
11. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ..................................................
12. Stawka dotacji na ucznia ……………………………………………………………………...
13. Należna dotacja (11 x 12) …………………………………………………………………….
14. Liczba uczniów niepełnosprawnych/oznaczenie wagi ………………………………….
15. Stawka dotacji na ucznia ……………………………………………………………………….
16. Należna dotacja (14 x 15) …………………………………………………………………… .
17. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………..
18. Stawka dotacji na ucznia ……………………………………………………………………….
19. Należna dotacja (17 x 18) ……………………………………………………………………..
20. Należna dotacja ogółem na uczniów niepełnosprawnych ……………………………...
21. Należna dotacja ogółem (4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19) …………………………………...
Kwota należnej dotacji do przekazania w miesiącu ……………………… …………… … r.
……………………….
Sporządził
1

………………..………
data

…………………………….
Zatwierdził

Dotyczy szkoły podstawowej

2 Oznaczenie

i wartość wagi wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku.
3W

przypadku wychowania przedszkolnego wpisać rok urodzenia

4 Dotyczy

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/299/2018
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
Informacja o wydatkach
poniesionych z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Rzepin za rok ……………….
Nazwa organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………..….……………
…...
Adres organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………….………………
……
Nazwa jednostki:
………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………
Adres jednostki:
………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………..
NIP: ……………………………………….…….……………, REGON:
…………….…………………………………..……………, PKD
………………………………………………………………
Zestawienie faktur lub innych dowodów księgowych wydatków poniesionych z dotacji z budżetu
Gminy Rzepin
za rok ………………………………………………..

Lp.

1
2
3
4
5
…

Nr rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Pełna kwota
zobowiązania
z dokumentu
wymienionego
w kolumnie 2

2

3

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego
4

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Data dokonanej
płatności

Kwota płatności
w ramach dotacji
z budżetu Gminy
Rzepin

5

6

7

Zestawienie należnej/przekazanej dotacji
Wyszczególnienie
1
2
3

lut
y

marze
c

kwiecie
ń

ma
j

czerwie
c

lipie
c

sierpie
ń

wrzesie
ń

październi
k

listopa
d

grudzie
ń

Raze
m

Liczba uczniów
(bez
niepełnosprawnyc
h)
Należna dotacja

5

Przekazana dotacja
Liczba uczniów
niepełnosprawnyc
h
Należna dotacja

6

Przekazana dotacja

4

stycze
ń
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7
8
9
1
0
1
1
1
2

Liczba uczniów
objętych
wczesnym wspom.
rozwoju
Należna dotacja
Przekazana dotacja
Należna dotacja
ogółem
Przekazana dotacja
ogółem
Rozliczenie
nadpłata/niedopłat
a)

Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację: …………………………………………...
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………....
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący: …………………...……………..
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………….………….........................
………………………………………………..…………………..…………..
miejscowość i data
pieczątka i podpis organu sporządzającego informację
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwały wydane na podstawie dotychczas obowiązujących
przepisów tracą ważność. Konieczne jest więc podjęcie uchwały regulującej tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Rzepin przez podmioty inne niż Gmina Rzepin oraz trybu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania dotacji.
Sporządził:
Stefan Krawczyk

Id: 1ED91700-5130-4CCF-8F41-6DD972B63E5C. Podpisany

Strona 1

