
UCHWAŁA NR XXII/138/16
RADY GMINY TURAWA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych
na terenie Gminy Turawa oraz trybu i zakresu 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 2016 
r.poz. 446 z późn.zmianami1)) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t. j.Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zmianami2)) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Turawa:

1) publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych gimnazjów i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego.

2. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli publicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów 
przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

3. Przepisy niniejszej uchwały dotyczące przedszkoli niepublicznych stosuje się odpowiednio do oddziałów 
przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola z art. 80 ust. 2 ustawy niebędącego przedszkolem 
specjalnym – kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1ustawy, z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Turawa;

2) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 
ust. 2b ustawy - kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Turawa;

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej,  
o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy,  art. 
80 ust. 2b, ust.3ac ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Turawa;

4) w odniesieniu do dotacji dla publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum z art. 80 ust. 3 
ustawy – kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju z art. 78b ust. 3 ustawy, 
nie niższa niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 
Turawa;

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy 
niebędącego przedszkolem specjalnym – kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola 
z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie 

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz.1579
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U.z 2016r. poz.35,64,195,668,1010 i 1198
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przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Turawa;

6) odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 
ust. 2d ustawy - kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Turawa;

7) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej,
o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy,niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2a, 2b, 2ca, 2d, 
2ea ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Turawa;

8) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - 
kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Turawa.

§ 3. 1. Organ prowadzący jednostkę, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta 
Gminy Turawa do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego w informacji 
składanej przez osoby otrzymujące dotacje. Informację składa się obowiązkowo  w miesiącu wrześniu,
a w przypadku zmiany liczby uczniów w terminie do 10 dnia miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia
5 grudnia, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

4. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2,
i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy jednostki wskazany we wniosku, o którym 
mowa w § 4, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień 
przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.

5. Osoba otrzymująca dotacje zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, 
zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby 
uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

§ 5. 1. Osoba otrzymująca dotacje składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 25 stycznia 
roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.

2. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków, o których mowa w art.90 ust.3d 
ustawy o systemie oświaty.

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

4. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Turawa jednostek przez ten sam organ 
prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Organ prowadzący jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany 
jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy, oraz do złożenia rozliczenia na formularzu 
określonym w ust. 3, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 6. 1. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Turawa może okresowo przeprowadzać kontrole,
o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają kontrolerzy na podstawie imiennego upoważnienia 
wydanego im przez Wójta.
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3. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu
i zakresie planowanej kontroli – co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 7. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów
i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, 
z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

2. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia 
informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji wg wzoru o którym mowa w § 5  ust. 3 
uchwały.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje 
osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 
zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 
14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie 
konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler 
dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

5. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Turawa przekazuje organowi 
prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie 
stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.

6. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie 
krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy Turawa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 9. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana w sposób 
umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący 
zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, 
w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Gminy w Turawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
gminy Turawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/138/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

( pieczęć organu prowadzącego)

Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy 
wychowaniaprzedszkolnego na rok ...........

I. Dane organu prowadzącego:

1. Dane wnioskodawcy:

1) osoba prawna/osoba fizyczna 
…………………………………………………………………………………….............................

2) nazwa/firma osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej ................................................

3) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej.............................................................................

2. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę:

1) imię i nazwisko ..............................................................................................................................

2) tytuł prawny (pełnomocnictwo). ....................................................................................................

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego 
.................................................................................................................................

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

III. Nazwa banku i numer rachunku bankowego przedszkola/ szkoły

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

IV. Planowana liczba uczniów:

1. Ogółem...................

w tym:

1) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.........................

2) niewidomi i słabo widzący .......................................

3) niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym................

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.........................

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim uczęszczający do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ...................

6) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
...............................

7) uczniowie mniejszości narodowych......................

2. Dane o liczbie uczniów przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych 
rocznikach wiekowych z wykazem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin:

Rok urodzenia 
uczniów

Liczba uczniów W tym liczba 
uczniów 
zamieszkałych na 
terenie innych gmin
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V. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

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

(data, czytelny podpis i pieczątka imienna)

Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu.......................

1. Nazwa i adres organu prowadzącego:

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

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

nazwa i adres..............................................................................................................................

3. Dane o aktualnej liczbie uczniów:

Ogółem...................

w tym:

1) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.........................

2) niewidomi i słabo widzący .......................................

3) niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym................

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.........................

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim uczęszczający do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ...................

6) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
...............................

7) uczniowie mniejszości narodowych......................

4. Dane o uczniach uczęszczających do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego 
zamieszkujących na terenie innych gmin wg niżej zamieszczonego wzoru:

Imię i nazwisko Adres zamieszkania Rok urodzenia

5. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący:

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

(data, czytelny podpis i pieczątka imienna)

Termin składania informacji – w przypadku zmiany liczby uczniów do 10-tego dnia miesiąca, za miesiąc 
grudzień do dnia 5 grudnia, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

Id: 9DB30552-719A-4F24-BA24-C2A3B05715E5. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/138/16

Rady Gminy Turawa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

( pieczęć organu prowadzącego)

Rozliczenie przekazanej dotacji

w okresie ..............................................20........roku

1. Informacja o ilości uczniów i wysokości otrzymanej dotacji

Ilość uczniów
w tym uczniowie niepełnosprawni

Miesiąc
ogółem

P.. P.. P.. P.. P..
w tym 
uczniowie 
mniejszości 
narodowych

Kwota 
otrzymanej 

dotacji

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

2. Rozliczenie otrzymanej dotacji

1) Kwota dotacji otrzymanej za dany okres sprawozdawczy ..................................

2) Kwota wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji ......................................

3) Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu ........................................................

3. Informacja o wykorzystaniu dotacji

1) Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..........................................

2) Pochodne od wynagrodzeń........................................................................

3) Zakup pomocy dydaktycznych.................................................................

4) Zakup materiałów ....................................................................................

5) Usługi ......................................................................................................

6) Pozostałe wydatki....................................................................................

7) Ogółem...................................................................................................

4. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (- ych) organ prowadzący:

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

(data, czytelny podpis i pieczątka imienna)
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