
UCHWAŁA NR III/11/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r.,poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być 
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji udzielonej dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych i niepublicznych, 
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego podmiot na terenie Gminy Wielichowo.

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to przedszkola oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego 
(punkty, zespoły przedszkolne), szkoły podstawowe, gimnazja publiczne i niepubliczne prowadzone przez inny 
niż jednostka samorządu terytorialnego podmiot;

2) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, prowadzącą daną 
szkołę publiczną lub niepubliczną;

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Wielichowo;

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, wychowanka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i innej 
formy wychowania przedszkolnego;

5) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

6) kontrolującym - należy przez to rozumieć upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Wielichowie i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Wielichowie.

Rozdział 2.
Zakres danych zawartych we wniosku

§ 3. 

1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę.

2. Organ prowadzący, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, składa 
wniosek do organu dotującego.

3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) nazwę i adres organu prowadzącego;

2) nazwę i adres szkoły;

3) adres do korespondencji;

4) dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
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5) typ i rodzaj szkoły;

6) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który będzie przekazywana dotacja;

7) informację o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w art. 80 ust. 2c i 90 ust. 2a ustawy o systemie

oświaty.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Rozdział 3.
Podstawa obliczania dotacji

§ 4. 

1. Do czasu naliczenia gminie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok budżetowy dotacja będzie 
przekazywana zaliczkowo w oparciu o planowane kwoty subwencji oświatowej przyjęte w uchwale budżetowej 
(projekcie uchwały budżetowej).

2. Za okres wymieniony w ust. 1 dokonuje się wyrównania udzielonej dotacji. W przypadku przekazania 
zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet dotacji 
należnej na następny miesiąc.

§ 5. 

1. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego rodzaju prowadzonych przez Gminę 
Wielichowo, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu Gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.

2. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 50 % 
wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Wielichowo w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.

3. Publiczna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 
Wielichowo, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Wielichowo, nie niższej niż kwota przewidziana na 
jednego ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wielichowo.

4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, publicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Wielichowo.

§ 6. 

1. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie 
gminy wydatków bieżących, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Wielichowo, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.

2. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących dla przedszkoli publicznych, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.
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3. Niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum - z uprawnieniami szkoły publicznej, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.

4. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w kwocie 
przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Wielichowo.

Rozdział 4.
Tryb udzielania dotacji

§ 7. 

1. Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 5 i § 6, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca składają 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wielichowie informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca, na który dotacja jest udzielana, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
z uwzględnieniem uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju

2. W przypadku przerwy wakacyjnej w szkołach w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dotacja udzielana jest na 
liczbę uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy 
szkoły wskazany przez podmiot prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, w wysokości ustalonej na podstawie 
informacji, o której mowa w ust. 1.

Rozdział 5.
Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 8. 

1. Organ prowadzący szkołę przedkłada sprawozdanie roczne organowi dotującemu w terminie do 15 stycznia 
roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
uchwały.

2. W sprawozdaniu rocznym należy uwzględnić wyłącznie wydatki bieżące, środki trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, w rozumieniu art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, poniesione 
i dotyczące roku budżetowego, na który udzielona jest dotacja.

3. Na dokumentach źródłowych, stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze 
środków dotacji z budżetu Gminy Wielichowo, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji 
otrzymanej z budżetu Gminy Wielichowo, w .... roku, w kwocie zł, dotyczący (nazwa dotowanej szkoły lub 
placówki)” oraz pieczęć i podpis osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę.

4. W przypadku prowadzenia przez ten sam organ prowadzący kilku szkół dotowanych z budżetu Gminy 
Wielichowo rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły.

5. Organ dotujący dokona stosownych rozliczeń roku poprzedniego z organem prowadzącym szkołę do końca 
stycznia następnego po roku, na który została udzielona dotacja.

Rozdział 6.
Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 9. 

1. Kontrolujący ma prawo do dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów 
wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 7, oraz sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu 
Gminy Wielichowo, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu, o którym mowa 
w § 8.

2. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły kontrolujący powiadamia organ 
prowadzący szkołę na piśmie.
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3. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującemu warunków umożliwiających 
przeprowadzenie kontroli.

4. Kontrolujący dokonuje wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji organizacji 
i dokumentacji finansowej szkoły.

5. Kontrolujący może żądać w szczególności sporządzenia odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również 
zestawień lub wyliczeń opartych na dokumentach.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

7. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz organ prowadzący szkołę.

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 11. 

Traci moc uchwała Nr XII/81/07 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie trybu 
udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół 
publicznych oraz uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XII/81/07 z dnia 07 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Wielichowo, dnia ...............................  

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ROK  .............. .....  

1. Nazwa i adres organu prowadz ącego 

2. Nazwa szkoły 

Adres szkoły:  .................................... ...........................................................  

Dane kontaktowe 

adres do korespondencji: .......................... ..................................................    

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

nr telefonu: ...................................... .............................................................  

adres poczty elektronicznej: ...................... .................................................  ...  

3. Typ i rodzaj szkoły 
(np. przedszkole, zespół /punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum) 

4. Nazwa i nr rachunku bankowego szkoły, na który b ędzie przekazywana dotacja 

 

 

5. Planowana liczba uczniów  
Planowana miesi ęczna liczba uczniów w:  stycze ń-sierpie ń wrzesie ń-grudzie ń 

1) przedszkolu    

a) z Gminy Wielichowo   

b) spoza Gminy Wielichowo   

c) 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 

  

2) 
innej formie wychowania przedszkolnego  

  

a) z Gminy Wielichowo   

b) spoza Gminy Wielichowo   

c) 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 

  

3) szkole podstawowej    

a) ogółem w oddziale przedszkolnym   

b) spoza Gminy Wielichowo   

 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju* 

  

d) gimnazjum   

* dotyczy dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez publiczne lub 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa w art 71 b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 stycznia 2015 r.
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6. Liczba uczniów w podziale na niepełnosprawno ści oraz na uczniów, którym 
przysługuj ą dodatkowe wagi 

 

7. Organ prowadz ący szkoł ę zobowi ązuje si ę do comiesi ęcznego składania 
informacji o aktualnej liczbie uczniów. 

 

 

czytelny podpis i pieczątka organu prowadzącego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rodzaj szkoły 
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Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim     

niedostosowani społecznie     

z zaburzeniami zachowania     

zagrożeni uzależnieniem     

zagrożeni niedostosowaniem społecznym     

niewidomi     

słabowidzący     

z niepełnosprawnością ruchową w tym z     

afazją     

z zaburzeniami psychicznymi     

niesłyszący     

słabosłyszący     

upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub     

znacznym     

z niepełnosprawnością sprzężoną     

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera     

z upośledzeniem umysłowym w stopniu     

głębokim, uczestniczących w zajęciach     

rewalidacyjno-wychowawczych     
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Wielichowo, dnia ..............................  

Miesi ęczna informacja o liczbie uczniów obj ętych dotacj ą za miesi ąc 

1. Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

3. Liczba uczniów według stanu na pierwszego robocz ego dnia ka żdego miesi ąca w 
podziale na niepełnosprawno ści oraz na uczniów, którym przysługuj ą dodatkowe wagi 

2. Liczba uczniów według stanu na pierwszego robocz ego dnia ka żdego miesi ąca 
Dane Miesi ąc .............................  

1) przedszkolu   

a) z Gminy Wielichowo  

b) spoza Gminy Wielichowo - ogółem  

 w tym:  

 *  

 *  

 •  

 •  

 •  

c )  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju*  

2) innej formie wychowania przedszkolnego   

a) z Gminy Wielichowo  

b) spoza Gminy Wielichowo  

c )  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju*  

3) szkole podstawowej   

a) ogółem w oddziale przedszkolnym  

b) spoza Gminy Wielichowo  

c) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju*  

d) gimnazjum  

* dotyczy dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez publiczne lub 

niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa w art. 71 b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 stycznia 2015 r.
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Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

Rodzaj szkoły    
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Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim     

niedostosowani społecznie     

z zaburzeniami zachowania     

zagrożeni uzależnieniem     

zagrożeni niedostosowaniem społecznym     

niewidomi     

słabowidzący     

z niepełnosprawnością ruchową w tym z     

afazją     

z zaburzeniami psychicznymi     

niesłyszący     

słabo słyszący     

upośledzeni w stopniu umiarkowanym lub     

znacznym     

z niepełnosprawnością sprzężoną     

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera     

z upośledzeniem umysłowym w stopniu     

głębokim, uczestniczących w zajęciach     

rewalidacyjno-wychowawczych     
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Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku  ....................................................  

Termin składania rozliczenia: do 15 stycznia roku n astępnego po udzielaniu dotacji, za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

1. Nazwa i adres organu prowadz ącego 

2. Nazwa i adres szkoły 

Zbiorcze rozliczenie wykorzystania dotacji 

 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z środków dotacji 

 

Pieczęć i czytelny podpis organu prowadzącego 

 

Lp. wyszczególnienie kwota 
I Kwota dotacji otrzymana w danym okresie rozliczeniowym  

2. Kwota wykorzystanej dotacji  

3 Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi  

Lp rodzaj wydatku kwota 
1. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej  

2 .  Wydatki na wynagrodzenie administracji szkoły/placówki  

3. Wydatki na wynagrodzenie obsługi szkoły/placówki  

4 .  Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych  

5. Wydatki na media  

6, Wydatki na zakup artykułów administracyjno-biurowych  

7.   Wydatki na zakup materiałów i usług remontowych dla szkoły /placówki  

8. Wydatki na wyposażenie szkoły/placówki  

9 Wydatki na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi  

 
1 0 .  Wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką społeczną uczniów  

1 1 .  Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych szkoły/placówki 
 

1 2 .  Koszty i prowizje bankowe  

1 3 .   Inne  

Suma wydatków sfinansowanych z dotacji  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 stycznia 2015 r.
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