
UCHWAŁA NR 260/XXXIII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół 
i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonej dla niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy Praszka.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia szkoły, 
przedszkola i oddziału przedszkolnego, a także dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 3. 

1. Dotacja, o której mowa w § 1, udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe, o których 
mowa w § 1, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie danych 
zawartych we wniosku, o których mowa w ust. 1.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 

1. Dotacja udzielana jest w terminie określonym w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi Praszki do 10 dnia każdego miesiąca informację 
o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminę placówek przez ten sam organ 
prowadzący miesięczna infromacje, o której mowa w ust. 2 malezy złozyć osobno dla każdej placówki.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 

1. Dotacja może być wykorzystana na realizację zadań zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych.

2. Podmiot otrzymujący dotację przekazuje Burmistrzowi  Praszki rozliczenie z pobranej i wykorzystanej 
dotacji w następujących terminach:

1) za I półrocze do 15 lipca,

2) za II półrocze do 15 stycznia następnego roku.

3. Wzór rozliczenia półrocznego stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
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4. Organ prowadzący szkołę sporządza do dnia 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji 
roczne rozliczenie dotacji, obejmujące informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, 
liczbie uczniów uczęszczających do szkoły w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków 
finansowanych z dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 i nr 5 do uchwały.

5. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminę placówek przez ten sam organ 
prowadzący rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 mależy złozyć osobno dla każdej placówki.

6. W przypadku pobrania i niewykorzystania dotacji lub jej części, wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem, dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, organ prowadzący szkołę 
zobowiązany jest do zwrotu tej dotacji do budżetu jednostki dotującej do dnia 31 stycznia następnego roku.

7. W przypadku, gdy uprawniona do otrzymania dotacji szkoła kończy działalność w trakcie roku 
kalendarzowego, organ prowadzący szkołę powiadamia Burmistrza Praszki o zakończeniu działalności 
placówki oraz przedkłada rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od zgłoszonego w powiadomieniu 
dnia zakończenia działalności, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.

8. W przypadku przekazania prowadzenia szkoły innej osobie fizycznej lub prawnej w trakcie roku 
kalendarzowego, organ prowadzący, który przekazuje szkołę, składa w terminie 30 dni od dnia przekazania 
szkoły rozliczenie otrzymanej dotacji za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym.

9. Organ prowadzący dotowaną placówkę zobowiązany jest do:

1) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie 
sposobu wykorzystania przez placówkę dotacji otrzymanej z budżetu Gminy;

2) zamieszczania na dokumentach finansowo-księgowych potwierdzających wydatki sfinansowane z środków 
dotacji z budżetu gminy adnotacji: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu 
Gminy Praszka w kwocie .....zł dotyczący ....... (nazwa dotowanej placówki) oraz pieczęć i podpis organu 
prowadzącego lub osoby przez niego upoważnionej.

10. Dotowana placówka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów finansowo-księgowych 
stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia 
informacji, o których mowa w § 4 ust. 2, przez okres, co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została 
udzielona dotacja.

§ 6. 

1. Burmistrz jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Gminy Praszka.

2. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły kontrolujący powiadamia 
kontrolowanego na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Praszce, 
upoważnieni przez Burmistrza, zwani dalej kontrolującymi, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego 
przez Burmistrza.

4. Kontrolowana placówka jest zobowiązana do zapewnienia kontrolującemu warunków niezbędnych do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych 
dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości do udostępniania 
oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

5. W przypadku, gdy dokumentacja finansowa znajduje się poza siedzibą dotowanej placówki, organ 
prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji finansowej i dowodów księgowych, na czas 
trwania kontroli, w siedzibie dotowanej placówki.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący 
oraz organ prowadzący placówkę w terminie 14 dni od dnia otrzymania lub niezwłocznie po zmianie protokołu, 
októrym mowa w ust. 8, lub otrzymaniu stanowiska, o którym mowa w ust.9.

7. Organowi prowadzącemu kontrolowanej placówki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem 
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania protokołu.
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8. W przypadku zgłoszeń zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący dokonuje ich analizy, w razie 
potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienia 
protokół kontroli.

9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontrolujący przekazuje na piśmie 
swoje stanowisko organowi prowadzącemu placówkę.

10. Organ prowadzący placówkę może odmówić podpisania protokołu, w terminie właściwym do jego 
podpisania i wówczas zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy.

11. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zadań 
pokontrolnych, o których mowa w ust. 12.

12. Po zakończeniu kontroli Burmistrz przekazuje organowi prowadzącemu placówkę wystąpienie 
pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub 
nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

13. Organ prowadzący placówkę, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest 
zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować Burmistrza o sposobie 
realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub 
nieprawidłowości.

§ 7. 

Uchyla się :

1. Uchwałę nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2. Uchwałę nr  165/XXII/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Praszka a także trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z wyjątkiem załącznika nr 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXXIII/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok .....

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

(pieczęć organu prowadzącego)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok .....

1. …………………………………………………………………………………………………………....… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
(podmiot prowadzący szkołę, adres telefon kontaktowy)

2. ………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
(pełna nazwa szkoły i adres)

3. Planowana liczba uczniów w ……….. roku w szkole:

a) ogółem w okresie od stycznia do sierpnia………………

w tym :

- niepełnosprawnych …………………………………… ,

- objętych wczesnym wspomaganiem............................,

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

b) ogółem w okresie od września do grudnia ……………

w tym :

- niepełnosprawnych …………………………………… ,

- objętych wczesnym wspomaganiem............................,

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

4. ………………………………………………………………………………………...................................

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

(nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja)

5. ………………………………………………………………………………………...................................

(nazwisko i imię, numer telefonu, adres e-mail osoby do kontaktu)

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość i data)                                                     (czytelny podpis składającego wniosek)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260/XXXIII/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Informacja o planowanej liczbie uczniów

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

(pieczęć organu prowadzącego)

INFORMACJA O  AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

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

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

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

(nazwa i adres szkoły)

1. Liczba uczniów w pierwszym dniu roboczym miesiąca ……………………:

ogółem ……………… ,  klasy I-III* ............. , klas IV-VIII* ...........,

w tym:

1) spoza Gminy Praszka **......................

2)  uczniów od 6 lat i powyżej**  .............................

3) niepełnosprawnych …………………………………… ,

4) objętych wczesnym wspomaganiem............................,

5) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych .......................

2. Wykaz uczniów będących mieszkańcami innej gminy:**

Nazwa gminy Imię i nazwisko Data 
urodzenia

Adres 
zamieszkania

Objęte 
wczesnym 
wspomaganiem
Tak/Nie

Posiadające 
orzeczenie
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego - rodzaj 
niepełnosprawności

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

(miejscowość i data)                                                                        (pieczątka i podpis)

** dotyczy szkół podstawowych

** dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/XXXIII/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu

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

(pieczęć organu prowadzącego)

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Praszka za okres 

........................  ..................... roku 

Miejsce składania rozliczenia .....................................................................................................................

Dane o organie prowadzącym

Nazwa: .................

Adres: ............................

Dane o szkole

Nazwa: .........................................

Adres: ...............................................

Wyszczególnienie Kwota
Kwota dotacji otrzymanej od początku roku
Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym
Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku
Kwota niewykorzystanej dotacji od początku roku

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji w półroczu rozliczeniowym

Lp./
Poz.

Rodzaj wydatku Kwota

1. Wydatki na wynagrodzenie razem 
2. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej 
3. Wydatki na wynagrodzenie administracji i obsługi lub 

zapewnienia obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkoły 
4. Wydatki na wynagrodzenia osoby pełniącej funkcje dyrektora
5. Wydatki rzeczowe razem
6. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu 

prowadzącego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

7. Remonty bieżące
8. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych
a) książki i inne zbiory biblioteczne 
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-
wychowawczemu realizowanemu w placówce 
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny
d) meble
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy 
amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% 
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ich wartości w momencie oddania do użytku 
9. Wydatki ponoszone na realizację zadań związanych 

z organizacją kształcenia specjalnego
Razem

Zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie.

Rodzaj 
dokumentu
(faktura, 
rachunek, 
umowa, lista 
płac)

Data 
wystawienia 
dokumentu

Numer 
dokumentu

Rodzaj wydatku 
(z tabeli) 
Wyszczególnienie 
wydatków ... 
Lp/poz

Wartość 
dokumentu 
brutto

kwota 
rozliczana 
z dotacji 

Data
zapłaty

Oświadczenie, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość i data )                                                        ( podpis i pieczęć osoby składającej informację)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260/XXXIII/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Praszka otrzymanej w roku ......

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

(pieczęć organu prowadzącego)

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Praszka otrzymanej
w roku ............

Miejsce składania rozliczenia .....................................................................................................................

Dane o organie prowadzącym:

Nazwa: .................

Adres: ............................

Dane o szkole:

Nazwa: .........................................

Adres: ...............................................

Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
liczba uczniów
w tym
niepełnosprawnych
objętych wczesnym 
wspomaganiem
uczestników zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych

Wyszczególnienie Kwota
Kwota dotacji otrzymanej w roku ..........
Kwota wykorzystanej dotacji w roku ............
Kwota niewykorzystanej dotacji w roku.....................

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji w roku ...................

Lp. Rodzaj wydatku Kwota
1. Wydatki na wynagrodzenie razem 
2. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej 
3. Wydatki na wynagrodzenie administracji i obsługi lub zapewnienia obsługi 

administracyjnej i organizacyjnej szkoły 
4. Wydatki na wynagrodzenia osoby pełniącej funkcje dyrektora
5. Wydatki rzeczowe razem
6. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, 

o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
7. Remonty bieżące
8. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

a) książki i inne zbiory biblioteczne 
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 
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realizowanemu w placówce 
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny
d) meble
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania 
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytku 

9. Wydatki ponoszone na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia 
specjalnego
Razem

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

......................................
(miejscowość, data)

...................................................
(podpis osoby sporządzającej)

.....................................................................
(podpis i pieczęć organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 260/XXXIII/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na specjalną organizację nauki w roku ......

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

(pieczęć organu prowadzącego)

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej na specjalną organizację nauki w ….................... roku 

1. Dane o organie prowadzącym:

Nazwa: …......................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................

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

2. Dane o szkole:

Nazwa: ..........................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................

3. Kwota dotacji otrzymanej na specjalną organizację nauki w rozliczanym roku ......................................

4. Kwota dotacji wykorzystanej na specjalną organizację nauki w rozliczanym roku ..................................

5. Kwota niewykorzystanej części dotacji podlegającej zwrotowi zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy 
o finansach  publicznych …..................................................................

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z dotacji dla uczniów wymagających specjalnej 
organizacji nauki

Lp./
Poz.

Rodzaj wydatku Kwota

1. Wydatki na wynagrodzenie razem 
2. Wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej 
3. Wydatki na wynagrodzenie administracji i obsługi lub 

zapewnienia obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkoły 
4. Wydatki na wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję dyrektora
5. Wydatki rzeczowe razem
6. Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu 

prowadzącego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

7. Remonty bieżące z dostosowaniem szkoły dla uczniów 
wymagających specjalnej organizacji nauki

8. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych
a) książki i inne zbiory biblioteczne 
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno
-wychowawczemu realizowanemu w placówce 
c) sprzęt sportowy i rekreacyjny
d) meble
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach 
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy 
amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% 
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ich wartości w momencie oddania do użytku 
Razem

Zestawienie dokumentów, na podstawie których sporządzono rozliczenie.

Rodzaj 
dokumentu
(faktura, 
rachunek, 
umowa, lista 
płac)

Data 
wystawienia 
dokumentu

Numer 
dokumentu

Rodzaj wydatku 
(z tabeli) 
Wyszczególnienie 
wydatków ... 
Lp/poz

Wartość 
dokumentu 
brutto

kwota 
rozliczana 
z dotacji 

Data
zapłaty

Oświadczam, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

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

(miejscowość i data )                                                        ( podpis i pieczęć osoby składającej informację)
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