Uchwała Nr XX/120/2008
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 90 ust 1, ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 3c i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę Łopuszno
dla:
1. niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły podstawowe i gimnazja),
2. przedszkoli niepublicznych,
3. niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
4. niepublicznych punktów przedszkolnych
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DANUTA ŁUKASIK

Załącznik
do uchwały Nr XX/120/2008
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
§1
1.

Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (szkoły podstawowe i gimnazja), przedszkola niepubliczne, niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, niepubliczne
punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Łopuszno przez osoby fizyczne lub
prawne otrzymują dotację z budŜetu gminy.
2.

Dotacja, o której mowa w pkt 1 udzielana jest w celu ogólnego dofinansowania bieŜą-

cej działalności w postaci dotacji podmiotowej i przeznaczona jest na częściowe pokrycie
wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły.
3.

Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole, naleŜy przez to rozumieć szkoły i placówki

określone w ust. 1.
§2
1. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły odpowiadającej kwocie oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Łopuszno.
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na kaŜdego ucznia w wysokości
75% wydatków bieŜących ustalonych w budŜecie Gminy Łopuszno, a ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Łopuszno.
3. Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przysługuje na kaŜdego ucznia
w wysokości 75% wydatków bieŜących ponoszonych na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Łopuszno.
4. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego nie moŜe
być niŜsza niŜ kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

5. Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego przysługuje osobie prowadzącej
ten punkt w wysokości 40% wydatków bieŜących, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym.
§3
1. Dotacji, o której mowa w §1 pkt 1 udziela się na okres jednego roku, pod warunkiem złoŜenia przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę do Wójta Gminy Łopuszno, nie później niŜ do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, wniosku
o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać następujące dane:
1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,
2) nazwę i adres szkoły, numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych oraz nr i datę decyzji zezwalającej na prowadzenie
szkoły publicznej,
3) planowaną liczbę uczniów, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją
roku szkolnego,
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
5) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu

prowadzącego.
3. Podmiot prowadzący dotowaną szkołę sporządza i przedstawia organowi dotującemu nie później niŜ do dnia 10 kaŜdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów na
pierwszy dzień danego miesiąca.
4. Dotacja przekazywana będzie w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca.
5. Wysokość dotacji udzielanej szkole niepublicznej w danym miesiącu oblicza się
mnoŜąc wielkość dotacji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły przez rzeczywistą
liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do szkoły. W okresie letniej przerwy wakacyjnej do obliczenia dotacji przyjmuje się średniomiesięczną liczbę uczniów zapisanych
i uczęszczających do danej szkoły niepublicznej, w okresie sześciu miesięcy kalendarzowych
bezpośrednio poprzedzających okres przerwy wakacyjnej.
6. W okresie od dnia 1 stycznia do końca miesiąca włącznie, w którym zostanie określona wysokość oświatowej subwencji ogólnej, miesięczna kwota subwencji pozostaje na
poziomie dotacji obowiązującej za miesiąc grudzień roku poprzedniego.

7. Podmiot prowadzący dotowaną szkołę sporządza i przekazuje organowi dotującemu
nie później niŜ 20 dni po upływie kaŜdego miesiąca, rozliczenie otrzymanych dotacji za kaŜdy miesiąc według schematu określonego w załączniku do zasad udzielania i rozliczania dotacji.
8. Udzielenie dotacji wstrzymuje się w przypadkach:
a) zaprzestanie działalności przez szkołę lub placówkę,
b) cofnięcia szkole uprawnień szkoły publicznej bądź cofnięcie pozwolenia na prowadzenie szkoły,
c) nie wywiązania się z obowiązku rozliczania otrzymanych części dotacji, zgodnie z postanowieniami ust. 7,
d) odmowy udostępnienia dokumentacji zawierającej bieŜącej informacje o liczbie
uczniów ze stanem faktycznym – do czasu wyjaśnienia niezgodności.
9. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji oraz kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.
10. Wszelkie uchybienia w zakresie wykorzystania oraz wielkości dotacji podlegają
weryfikacji przez organ udzielający dotacji.
11. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
12. UpowaŜnieni pracownicy Urzędu Gminy Łopuszno mogą dokonywać kontroli
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których
mowa w § 3 ust. 4, na podstawie udostępnianej przez organ prowadzący dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.
§ 4.
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne dotowane z budŜetu gminy zobowiązane są:
1. Prowadzić dokumentację zawierającą bieŜące informacje o liczbie uczniów,
2. Zgłaszać Wójtowi Gminy Łopuszno w ciągu 14 dni od daty zaistnienia, wszelkie
zmiany w statucie szkoły oraz zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.
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Załącznik
Do zasad udzielania i rozliczania dotacji
publicznym szkołom prowadzonym
przez stowarzyszenia na terenie gminy Łopuszno

Rozliczenie otrzymanej dotacji za …………………………… 200… rok
Lp.

Nazwa
szkoły

1

Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum

2

3.

Pozostałe placówki

Razem

Liczba
uczniów
zgodna z
liczbą
podaną
we
wniosku
o dzielenie dotacji

Kwota
dotacji
otrzymana
od
początku
roku

Otrzymana
Liczba uczniów
kwota dotacji
w miesiącu rozw miesiącu
liczeniowym
rozliczeniowym

Aktualna liczba Uwagi
uczniów na dzień
pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

