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Poz. 1742

1742
1742

UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
znak sprawy: KI-43-077/8/10
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności
uchwały Nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010 r.
Kolegium Izby działając na podstawie art. 79 ust. 1
i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn.
zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.
zm.);

orzeka

1. o

stwierdzeniu

nieważności

uchwały

Nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego
trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania
oświatowe powiatu, realizowane w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych i placówek publicznych, a także trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
- w zakresie zapisów: § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2 lit. b.\
załącznika do uchwały;.
oraz
2.

że w zakresie błędnie powołanego w podstawie
prawnej przepisu „art. 80 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty” oraz ze względu na niekompletność
przyjętej regulacji z punktu widzenia wymagań
z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
- uchwała Nr XXIX/233/2010 Rady Powiatu Miechowskiego (j.w. w pkt 1) została wydana z naruszeniem prawa.
UZASADNIENIE

Wymieniona we wstępie uchwała Nr XXIX/233/2010
Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010 r.
wpłynęła do organu nadzoru w dniu 31 marca 2010 r.
Oceniając legalność uchwały Nr XXIX/233/2010 Kolegium Izby rozpatrywało zgodność jej unormowań
z powołanym w jej podstawie przepisem art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2579; z późn. zm.). Oceniono
również prawidłowość norm ustanowionych uchwałą
Nr XXIX/233/2010 z punktu widzenia ich zgodności
z przepisami prawa regulującego dotowanie z budżetów
powiatów niepublicznych szkół i placówek – z art. 90
ust. 1a, 2, 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.
W wyniku dokonanych ocen, Kolegium Izby stwierdziło, że wymienionymi we wstępie zapisami § 5 ust. 3
i § 7 ust. 2 lit b.\ załącznika do uchwały
Nr XXIX/233/2010 - Rada Powiatu Miechowskiego wykroczyła poza zakres kompetencji do stanowienia norm
prawa miejscowego z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie
oświaty, co uzasadnia stwierdzenie nieważności kwestionowanych zapisów, na podstawie art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.).
Stwierdzono również nieścisłości uchwalonej regulacji
prawnej uznane za nieistotne naruszenia prawa –
w rozumieniu art. 79 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.
Na wstępie należy zaznaczyć, że zakres kompetencji
rad powiatów do stanowienia tej treści uchwał prawa
miejscowego, jak uchwała Nr XXIX/233/2010, wynika
z przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z powołanym przepisem rzeczą każdej rady
powiatu jest: (1) uregulować tryb udzielania dotacji
z budżetu gminy dla niepublicznych szkół i placówek,
których obowiązek dotowania przewidują przepisy
art. 90 ust. 1a, 2, 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty;
(2) uregulować tryb rozliczania udzielonych dotacji; (3)
ustalić tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów. Ponadto powołane
przepisy wymagają od każdej rady powiatu, aby
w swojej uchwale: (a) uwzględniała w szczególności
(ustawowo-określone) podstawy obliczania dotacji; (b)
określiła zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji; (c) określiła zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji; oraz aby (d) w ramach regulowania
trybu rozliczania dotacji, określiła sposób i termin rozliczenia dotacji.
W zapisie § 3 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały
Nr XXIX/233/2010 - Rada Powiatu Miechowskiego zobowiązała beneficjentów dotacji do przekazywania do
Starostwa comiesięcznej informacji o ilości uczniów
uczęszczających do dotowanej szkoły lub placówki.
Zapisowi § 3 towarzyszy kwestionowany przez Kolegium Izby zapis „§ 5 ust. 2”, według którego (cyt.): „2.
Opóźnienie w przekazaniu informacji o której mowa
w § 3 ust. 2, może skutkować opóźnieniem w przekazaniu dotacji o której mowa w ust. 1”.
Odnosząc się do dyspozycji § 5 ust. 2 załącznika do
uchwały - Kolegium Izby stwierdza, że zawarta w niej
regulacja odnośnie trybu przekazywania transz dotacji,
w której dopuszczono wstrzymanie wypłat z powodu
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nieprzekazania miesięcznej informacji o ilości uczniów,
ogranicza ustawowe prawo podmiotowe beneficjenta
do otrzymywania dotacji rocznej w postaci comiesięcznych transz dotacji. W powyższym osądzie, Kolegium
kierowało się ukształtowaną w sądownictwie administracyjnym linią orzeczniczą powołaną w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia
14 grudnia 2009 r. (sygn.akt: II SA/Ke 665/09) i we
wskazanych tam wyrokach WSA w Poznaniu z dnia
15.02.2008r. (sygn.akt: I SA/Po 151/07) i WSA w Krakowie z dnia 10.11.2009 r. (sygn.akt: I SA/Kr 1354/08).
Z powołanych orzeczeń sądowych wynika, że podstawą
ograniczenia ustawowego prawa do dotacji wypłacanej
w comiesięcznych transzach może być tylko przepis
ustawowy. Brak przepisu ustawowego uzależniającego
wypłatę transzy dotacji od przekazania informacji miesięcznej o ilości uczniów – wprowadzoną normę prawa
miejscowego z § 5 ust. 2 czyni sprzeczną z przewidującą wypłatę dotacji dyspozycją z art. 90 ust. 3c ustawy
o systemie oświaty.
Wyrazem naruszenia prawa do otrzymywania dotacji wynikającego z art. 90 ust. 3c ustawy o systemie
oświaty jest także dyspozycja § 7 ust. 2 lit. a.\ załącznika
do uchwały Nr XXIX/233/2010, w której przewidziano
potrącanie nadpłaty dotacji roku poprzedniego z transz
dotacji roku bieżącego. Zdaniem Kolegium Izby, nadpłata dotacji rocznej zobowiązuje beneficjenta do jej
zwrotu. Natomiast dla jej potrącenia z dotacji roku bieżącego organ musiałby dysponować „zgodą” ze strony
beneficjenta na taki sposób dokonania zwrotu nadpłaty.
Dodatkowo Kolegium Izby wskazuje na nieistotne
naruszenia prawa w uchwale Nr XXIX/233/2010:
- W podstawie prawnej uchwały Nr XXIX/233/2010
zbędnie powołano „art. 80 ust. 4” ustawy o systemie
oświaty, ponieważ regulacja uchwały nie obejmuje
kwestii dotowania przez Powiat publicznych szkół i publicznych placówek.

Poz. 1742,1743

Zakres
merytoryczny
regulacji
z
uchwały
XXIX/233/2010, pomimo powołania w uchwale „art. 90
ust. 4 ustawy o systemie oświaty” nie obejmuje tych
szkół i placówek niepublicznych, które nie posiadają
uprawnień szkoły publicznej lub uprawnień placówki
publicznej. Uchwała w tym względzie nie jest kompletna gdyż nie reguluje trybu występowania przez nie
z wnioskiem o dotację roczną, ani nie reguluje wysokości stawek takich dotacji i trybu przekazywania i rozliczania dotacji.
Mając na względzie wskazane we wstępie naruszenia prawa, Kolegium Izby po uprzednim wszczęciu postępowania i powiadomieniu władz Powiatu Miechowskiego o terminie posiedzenia w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały XXIX/233/2010 - postanowiło, jak
w sentencji.
W związku z przepisem art. 13 pkt 8a. ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 17, poz. 95) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące aktu prawa miejscowego podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę tę należy wnieść w terminie
30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy czym
należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot

1742

1743
1743

UCHWAŁA
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
znak sprawy: KI-43-164/17/10
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o stwierdzeniu nieważności Uchwały
Nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r.

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz.577; z późn. zm.);
orzeka

dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych
oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy
Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż Gmina Tuchów– w części obejmującej postanowienia załącznika do uchwały:
-

§ 1 pkt 4 w zakresie zapisu „…oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,

o stwierdzeniu nieważności uchwały nr XLIII/314/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r.

-

§ 1 pkt 5,

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz

-

§ 2,

trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania

-

§ 3 pkt 2,

-

§ 4 pkt 2 i 3,
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-

§6,

-

§ 7 w zakresie w jakim dotyczy podmiotów o których mowa w art. 80 ustawy o systemie oświaty,

-

§ 8 pkt 6,

-

§ 9,

-

formularza nr 1 i 4 do załącznika do uchwały w
zakresie zapisu: „.. i znany mi jest zapis art. 56 ust
1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej (D. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zmianami)
„Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

UZASADNIENIE
Wymieniona w sentencji Uchwała nr XLIII/314/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010 r.
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie w dniu
9 kwietnia 2010 r. Badając przedłożoną uchwałę pod
względem zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Krakowie zwróciło uwagę na
następujące zapisy załącznika do Uchwały:
§ 1 pkt 4
W zapisie § 1 pkt 4 Rada Miejska definiując na potrzeby
uchwały pojęcie „Przedszkole” wprowadziła dodatkową
kategorię beneficjentów dotacji, a mianowicie „oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych”.
Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje „dotacji dla
oddziału przedszkolnego”, ani oddzielnie określanej
podstawy dotacji „na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Skoro takiego podmiotu nie przewidują przepisy art. 80 i 90 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uznać należało,
że w tym zakresie wykroczono poza zakres upoważnienia do stanowienia prawa miejscowego z art. 80 ust. 4
i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, co w konsekwencji przy obliczaniu kwoty dotacji musi doprowadzić do
naruszenia art. 80 ust. 3 i art. 90 ust 2a ustawy, w którym określono podstawę obliczania dotacji dla szkół.
§ 1 pkt 5
W 1 pkt 5 zbędnie powtórzono definicję: publicznych/
niepublicznych przedszkoli, gdyż podmioty te dookreślone zostały zapisami § 1 pkt 4.
§2
W § 2 załącznika do uchwały Rada Miejska określiła
podstawę obliczenia miesięcznej stawki dotacji. Kolegium Izby zwraca uwagę, iż zapisy § 2 stanowią zbędne
powtórzenie zapisów ustawowych – art. 80 i 90 ustawy
o systemie oświaty, gdzie każdorazowo jest wskazana
podstawa obliczenia dotacji. Ponadto powtórzenie to
jest niepełne bowiem przepisy art. 80 i 90 ustawy o
systemie oświaty przewidują 3 rodzaje podstaw obli-

Poz. 1743

czenia dotacji tj.: wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w jednostce dotującej, kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przypadającą na jednego
ucznia lub dziecko w jednostce dotującej oraz wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia. Przedmiotowy
§ 2 załącznika do uchwały nie przewiduje podstawy
obliczenia dotacji jaką są wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia.
§ 3 pkt 2
W zapisach § 3 pkt 2 załącznika do uchwały postanowiono, że w przypadku innych form wychowania przedszkolnego dotacje na uczniów niepełnosprawnych przysługują w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez organ dotujący. Skoro tak wprowadzonej uchwałą „podstawy obliczania dotacji” nie przewidują przepisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,
uznać należało, że wprowadzając tę podstawę w uchwale wykroczono poza zakres upoważnienia do stanowienia prawa miejscowego z art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty i tym samym dokonano odmiennych regulacji w tym zakresie niż przewidziane art. 80
ust. 2b i 90 ust. 2 d ustawy o systemie oświaty.
§ 4 pkt 2
Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje „dotacji dla
oddziału przedszkolnego”, ani oddzielnie określanej
podstawy dotacji „na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej
działającej na prawach szkoły publicznej”. Skoro takiego
podmiotu nie przewidują przepisy art. 80 i 90 ustawy
o systemie oświaty, uznać należało, że w tym zakresie
wykroczono poza zakres upoważnienia do stanowienia
prawa miejscowego z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.
§ 4 pkt 3
Zapisem § 4 pkt 3 postanowiono, że: „Dotacje dla oddziałów 5 godzinnych prowadzonych w przedszkolach
niepublicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej w ust. 1.
Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje „dotacji dla
oddziału przedszkolnego” Kolegium Izby stwierdza zatem, że zapisem § 4 pkt 3 załącznika do uchwały wykroczono poza zakres upoważnienia do stanowienia prawa
miejscowego z art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i zarazem podjęto rozwiązania sprzeczne
z art. 80 ust. 2 i 90 ust. 2b ustawy, w których określono
podstawę obliczania dotacji dla przedszkoli.
§6
W § 6 Rada Miejska określiła, iż kwoty dotacji na ucznia
planowane na dany rok budżetowy dla poszczególnych
typów i rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 i 4,
przyjmowane są zarządzeniem Burmistrza Tuchowa
w terminie do 30 dni od przyjęcia układu wykonawczego
do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na dany rok
budżetowy. Zdaniem Kolegium Izby zapisy te w świetle
obowiązującego prawa, a dokładnie ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009,
Nr 157, poz. 1240) nie mają zastosowania, z uwagi na
fakt, iż od 1 stycznia 2010 r. nie sporządza się układu
wykonawczego do uchwały budżetowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 265

– 15437 –

§7
Zapisami § 7 pkt 1 uchwały wprowadzono warunek
udzielenia dotacji na rok następny jakim jest złożenie
przez organ prowadzący nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego wniosku o udzielenie
dotacji.
Kolegium Izby stwierdza, że zapisy § 7 w zakresie
w jakim odnoszą się do podmiotów z art. 80 ustawy
o systemie oświaty, wykraczają poza delegację ustawową. Warunek o którym mowa w § 7 pkt 1 uchwały zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty może odnosić się jedynie do podmiotów z art. 90 ww. ustawy.
Poza niedopuszczalnością wprowadzania nowych nieprzewidzianych ustawą o systemie oświaty warunków
udzielania dotacji Kolegium Izby wskazuje, że rzeczą
Rady jest uregulować „tryb udzielania dotacji”, co nie
obejmuje możliwości uzupełniania lub modyfikacji
ustawowych zasad udzielania dotacji.
§ 8 pkt 6
Rada Miejska postanowiła, iż „W lipcu i sierpniu dotacja
przekazywana jest podmiotom, o których mowa w § 3
ust. 1, 2, 3 oraz § 4 ust. 1,2,3,4, na uczniów wykazanych
w miesiącu czerwcu w informacji, o której mowa w ust.1
i 2 łącznie z absolwentami, z wyłączeniem uczniów skreślonych z listy”. Tak określona zasada obliczania dotacji
jest nieuprawniona i sprzeczna z przepisami art. 80
i art. 90 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którymi
dotacja przysługuje na każdego ucznia, co oznacza faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu.
§9
Zapisami § 9 załącznika do uchwały Rada Miejska uregulowała kwestie obliczania wysokości dotacji dla tych
podmiotów, gdzie wysokość dotacji uzależniona jest od
kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Regulacje dotyczyły sposobu
obliczenia dotacji do czasu otrzymania przez Gminę
Tuchów informacji o wysokości standardu finansowego
„A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej
w roku udzielenia dotacji. W art. 80 i art. 90 ustawy
o systemie oświaty zawarto zasady ustalania dotacji.
W związku z tym brak jest możliwości, aby w ramach
uchwały Rada Miejska ustalała odrębne zasady od zasad wyrażanych w przepisach ustawowych. Rzeczą Rady
jest uregulować „tryb udzielania dotacji”, co nie obejmuje możliwości uzupełniania lub modyfikacji ustawowych zasad obliczania dotacji rocznej – należnej przedszkolu lub szkole. Postanowienia § 9, w ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
zostały zatem podjęte przez Radę Miejską bez podstawy
prawnej i zarazem z wykroczeniem poza uprawnienia do
stanowienia prawa miejscowego z art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy.
Ponadto Kolegium Izby stwierdziło budzące zastrzeżenia zapisy w formularzach do załącznika do uchwały, tj.:
1743

-
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w formularzu nr 1 i 4 zawarto oświadczenia dotyczące odpowiedzialności karnej z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.) – Kolegium Izby
wskazuje, że zamieszczenie oświadczenia w tej treści jest nieuzasadnione bowiem dane przewidziane
do wykazania w formularzu nie są nie są danymi
statystycznymi ani też nie są zbierane w trybie
przepisów ustawy o statystyce publicznej. Ponadto
w ocenie Kolegium żądanie oświadczeń o jakich
mowa w formularzu nr 1 i 4 wykracza poza delegację ustawową z art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.

Kolegium Izby w powyższym zakresie po uprzednim
zasygnalizowaniu nieprawidłowości uchwałą z dnia
16 kwietnia 2010 r. Nr KI-411/100/10 postanowiło jak
w sentencji.

Odnosząc się do wyjaśnień przesłanych telefaxem
w dniu 27 kwietnia 2010 r. (pismo znak: RM-0150/4/2010
z dnia 23 kwietnia 2010 r.) przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Tuchowie, Kolegium Izby wskazuje, że w pkt
1 składający wyjaśnienie sam przyznał, iż ustawa o systemie oświaty nie zna „innych placówek przedszkolnych” niż przedszkola, a zatem brak podstaw prawnych
do odpowiedniego naliczania kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych, a tym samym odpowiedniego jej
rozliczenia. Kolegium Izby nie podziela również poglądu
aby pozostałe naruszenia prawa należałoby kwalifikować jako nieistotne. W ocenie Kolegium wskazane zapisy w części obejmującej postanowienia załącznika do
uchwały nr XLIII/314/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 marca 2010 r. wypełniają znamiona istotnego
naruszenia przepisów prawa co w konsekwencji rodzi
skutek ich nieważności.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt. 8a ustawy z dnia
20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r Nr 68,
poz. 449 z późn. zm).

POUCZENIE
Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę
tę należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Przewodniczący Kolegium Izby:
Janusz Kot
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UCHWAŁA NR XXIX/233/2010
RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane
w szkołach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Powiatu Miechowskiego uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
na zadania oświatowe powiatu, realizowane w szkołach
i placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół
i placówek publicznych, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, zwany dalej „regulaminem”, w brzmieniu załącznika do uchwały.
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/233/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.

Regulamin ustalający tryb udzielania i rozliczania
dotacji na zadania oświatowe powiatu, realizowane
w szkołach i placówkach niepublicznych o
uprawnieniach szkół i placówek publicznych, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – 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.);
2) dotacji – należy przez to rozumieć dotację o której
mowa w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.);
3) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na
terenie Powiatu Miechowskiego, szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
4) szkołach specjalnych – należy przez to rozumieć
prowadzone na terenie Powiatu Miechowskiego,
niepubliczne; szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne
o uprawnieniach szkół publicznych, trzyletnie szkoły
specjalne przysposabiające do pracy o uprawnieniach szkół publicznych;
5) placówkach oświatowych specjalnych – należy
przez to rozumieć prowadzone na terenie Powiatu
Miechowskiego niepubliczne o uprawnieniach publicznych specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o któ-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Miechowskiego numer IX/75/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Stanisław Krawiec

rych mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, o której mowa
w pkt 1, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa
w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki;
6) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
7) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to
rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 71 b ust. 3 ustawy,
8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć
inne podmioty prawa niż Powiat Miechowski prowadzące na terenie Powiatu Miechowskiego niepubliczne o uprawnieniach publicznych szkoły, szkoły
specjalne, placówki oświatowe specjalne, o których
mowa w pkt 3 – 5.
9) organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Miechowski
Rozdział 2
Podstawa obliczania dotacji
§ 2.
1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych i niepublicznym szkołom specjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w
wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Powiat Miechowski.
2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych i niepublicznym szkołom specjalnym
o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionym w ust. 1, przysługuje dotacja na każdego
ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez Po-
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wiat Miechowski w przeliczeniu na jednego
ucznia z zastrzeżeniem ust. 3.

uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym
mowa w § 3 ust 2.

3. W przypadku braku na terenie Powiatu Miechowskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat
na prowadzenie szkoły publicznej danego typu
lub rodzaju.

2. Opóźnienie w przekazaniu informacji o której mowa w § 3 ust 2, może skutkować opóźnieniem
w przekazaniu dotacji o której mowa w ust 1

4. Niepublicznym o uprawnieniach publicznych placówkom oświatowym specjalnym przysługuje
dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. niepubliczne o uprawnieniach publicznych placówki specjalne, otrzymują dotację na każde dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Miechowski.
Rozdział 3
Udzielanie dotacji szkołom i placówkom
oświatowym
§ 3.
1. Organ prowadzący - szkołę, szkołę specjalna, placówkę oświatową specjalną, lub prowadzący
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka składa
wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Miechowie, według wzoru stanowiącego załącznik nr
1 do regulaminu.
2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową
specjalną, lub prowadzący wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka składa w Starostwie Powiatowym
w Miechowie, informację o faktycznej liczbie
uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkoły i placówki oświatowej, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu
3. Informacja o której mowa w ust. 2, uwzględnia
liczbę uczniów według stanu na dzień 5 dnia miesiąca w którym informacja jest sporządzana
§ 4. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Miechowie mogą dokonać sprawdzenia
zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 2, na
podstawie udostępnionej do wglądu przez organ
prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę
sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
§ 5.
1. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany
miesiąc następuje nie później niż do końca tego
miesiąca, po złożeniu w Starostwie Powiatowym
w Miechowie, informacji o faktycznej liczbie

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
szkoły lub placówki oświatowej, wskazany we
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
4. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy
stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej
przez Starostę Miechowskiego na podstawie
art. 82 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu.
Rozdział 4
Rozliczanie dotacji
§ 6.
1. Wobec podmiotów, dla których wysokość kwoty
dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, do
momentu przekazania przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego
w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującą w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.
2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania informacji o wysokości standardu
finansowego „A” podziału części oświatowej
subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość tego standardu.
3. W przeciągu dwóch miesięcy następujących po
miesiącu przekazania przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego
w roku udzielenia dotacji dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 1.
§ 7.
1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości
ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji w terminie do 31 marca roku następującego po roku
udzielenia dotacji.
2. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 1, ustalono, że występują różnice pomiędzy
wysokością przekazanych dotacji na jednego
ucznia, a wysokością faktycznie ponoszonych
kosztów kształcenia jednego ucznia w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju prowa-
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dzonych przez powiat Miechowski, ustalonych na
podstawie rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych - wówczas organ dotujący
dokonuje:
a) w przypadku gdy wysokość kwoty udzielonej dotacji była niższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w terminie do 30 kwietnia następującego po roku udzielenia dotacji następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.
b) w przypadku gdy wysokość kwoty udzielonej dotacji była wyższa niż wynikająca z rocznego
sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, nadpłacona kwota dotacji zaliczana
jest w poczet dotacji udzielanych w bieżącym roku budżetowym
§ 8. Organ prowadzący szkołę, szkołę specjalną,
placówkę oświatową specjalną, prowadzący wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, składa roczne rozliczenie przekazanej dotacji organowi dotującemu
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu – w terminie do dnia 20 stycznia następnego
roku.
§ 9.
1. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie
decyzje o zaprzestaniu działalności szkoły, szkoły
specjalnej, placówki specjalnej lub prowadzenia
wczesnego wspomagania, przedkłada w ciągu 1
tygodnia do organu dotującego informację o zaprzestaniu działalności.
2. Organ dotujący w ciągu miesiąca od otrzymania
informacji o której mowa w ust 1 dokonuje weryfikacji udzielonych dotacji.
3. W przypadku gdy udzielona dotacja byłaby niższa
od należnej, wówczas organ dotujący wyrównuje
brakująca kwotę dotacji w ciągu dwóch miesięcy
od dokonania weryfikacji
4. W przypadku gdy udzielona dotacja byłaby wyższa
od należnej, wówczas organ prowadzący podmiotu który zaprzestał działalności zwraca nadpłaconą
kwotę dotacji organowi dotującemu, w terminie 1
miesiąca od dokonania weryfikacji.
5. Organ prowadzący po zaprzestaniu działalności
dotowanego podmiotu składa rozliczenie z wykorzystanych dotacji według wzoru o którym mowa
w § 8 w ciągu 20 dni od zakończeniu postępowania o którym mowa w ust 2-4
§ 10. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub
nienależnie podlegają zwrotowi.
Rozdział 5
Przeprowadzanie kontroli i jej zakres
§ 11.
1. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego
w Miechowie, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą
dokonywać kontroli w szkołach, szkołach specjalnych, placówkach oświatowych specjalnych –
(które otrzymały dotację z Powiatu Miechowskiego) - zwanymi dalej „kontrolowanymi”, kontrola
może obejmować:

Poz. 1744
a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
o których mowa w § 3 ust. 2,
b) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art.. 90
ust. 3d ustawy.

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
§ 12.
1. Kontrolujący powiadamia pisemnie kontrolowanego na siedem dni przed terminem kontroli o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz o zakresie
kontroli.
2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wystawione przez Starostę Powiatu Miechowskiego.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
§ 13.
1. Osoby kontrolujące mają prawo do:
a) wstępu do pomieszczeń kontrolowanego związanych z przedmiotem kontroli
b) Przeglądania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli
c) Uzyskiwania ustnych lub pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli
d) Sporządzania niezbędnych dla poprawności kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz
zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów
2. Kontrolowany jest zobowiązany do zapewnienia
osobom kontrolującym odpowiednich warunków
i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności do niezwłocznego przedkładania do kontroli żądanych
dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień. Kontrolowany w miarę posiadanych możliwości udostępnia kontrolującym do
pracy odrębne pomieszczenie wraz z odpowiednim wyposażeniem
§ 14.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego
kontrolą;
2) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości;
3. Kontrolujący przedstawia kontrolowanemu, protokół kontroli do podpisu w ciągu 14 dni od zakończenia kontroli.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia,
umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy
zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać
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ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub
w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając jednocześnie wyjaśnienie tej
odmowy.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń
kontroli.

Poz. 1744
§ 15.

1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego organ
wykonawczy podmiotu dotującego przedstawia
organowi prowadzącemu kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
2. Organ prowadzący kontrolowanego podmiotu,
w przypadku zamieszczenia zaleceń pokontrolnych
w wystąpieniu pokontrolnym jest zobowiązany,
w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/233/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/233/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.
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Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/233/2010
Rady Powiatu Miechowskiego
z dnia 24 marca 2010 r.

Przewodniczący Rady: Stanisław Krawiec
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UCHWAŁA NR XXXVI/266/10
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/235/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia
budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2010
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku
z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157 poz. 1241), Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala,
co następuje:
§ 1.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy BystraSidzina o kwotę 15.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie
wynosić będzie 18.024.447,44 zł.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy BystraSidzina o kwotę 418.015,00 zł oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosić będzie 18.611.282,94 zł.
3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu na kwotę 586.835,50 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej

z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wprowadzanych
do budżetu w łącznej kwocie 1.348.835,50 zł.
§ 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie
1.363.835,50 zł i rozchody budżetu w kwocie
777.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej
uchwały. Wydatki majątkowe po zmianie wynosić będą
2.481.962,41 zł.
§ 4. Na podstawie zmian zawartych w § 1, na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2010, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty
Długu Gminy Bystra-Sidzina, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bystra-Sidzina.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK
Dział
758

Paragraf

2920

Razem:

Treść
Różne rozliczenia
Dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin

Przed zmianą
11 494 135,69

Zmiana
15 013,00
15 013,00
15 013,00

Po zmianie
11 509 148,69

-997,00
16 010,00
18 009 434,44

15 013,00

18 024 447,44

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK
Dział
600

Rozdział
60014
60016

801
80101
854
85415
900
90095
926
92601
Razem:

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe

Przed zmianą
808 500,00
40 000,00
733 500,00

8 545 806,50
4 191 867,05
97 560,00
97 560,00
859 354,75
101 500,00
91 700,00
0,00
18 193 267,94

Zmiana
240 380,00
- 4 620,00
- 4 620,00
245 000,00
80 000,00
165 000,00
- 50 380,00
- 50 380,00
- 50 380,00
18 015,00
18 015,00
18 015,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
418 015,00

Po zmianie
1 048 880,00
35 380,00
978 500,00

8 495 426,50
4 141 487,05
115 575,00
115 575,00
1 009 354,75
251 500,00
151 700,00
60 000,00
18 611 282,94

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK
Lp.
A.
B.
C.
D.
D1.

D2.

Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
Nadwyżka / Deficyt (A - B)
Finansowanie (D1 - D2)
Przychody budżetu:
Spłaty pożyczek udzielonych
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu:
Udzielone pożyczki
Spłata kredytów

Plan
18 024 447,44
18 611 282,94
-586 835,50
586 835,50
1 363 835,50
15 000,00
1 348 835,50
777 000,00
27 000,00
750 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BYSTRA-SIDZINA NA 2010 ROK
Dział

Rozdział

Paragraf

600
60014
6050

60016
6050

801
80101
6050

Treść
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
chodnika w Bystrej od km 12+950 do
km 14+150 (zagrody SmętkoweTalapkowa Górna)
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Remont drogi gminnej Nr K440310
Sidzina-Sidzinka Mała (I025)
Remont i modernizacja dróg gminnych (I006)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
budynku szkoły podstawowej w
Bystrej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali
gimnastycznej wraz z zapleczem
socjalnym w Sidzinie (I020)

Przed zmianą
540 000,00
40 000,00

160 380,00
- 4 620,00

700 380,00
35 380,00

40 000,00

- 4 620,00

35 380,00

40 000,00

- 4 620,00

35 380,00

500 000,00

165 000,00

665 000,00

500 000,00

165 000,00

665 000,00

500 000,00

54 000,00

554 000,00

0,00

111 000,00

111 000,00

542 000,00
160 000,00

- 50 380,00
- 50 380,00

491 620,00
109 620,00

160 000,00

- 50 380,00

109 620,00

50 000,00

- 5 380,00

44 620,00

100 000,00

- 45 000,00

55 000,00

Zmiana

Po zmianie
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Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Odnowa Centrum Wsi Bystra i Sidzina
Odnowa centrum wsi Sidzina
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Przebudowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z boiskiem sportowym w Bystrej

513 156,72

150 000,00

663 156,72

100 000,00

150 000,00

250 000,00

100 000,00

150 000,00

250 000,00

0,00
0,00
0,00

- 100
000,00
250 000,00
60 000,00
60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00

2 161 962,41

320 000,00

2 481 962,41

100 000,00

Razem

0,00
250 000,00
60 000,00
60 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVI/266/10
Rady Gminy Bystra-Sidzina
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY BYSTRA-SIDZINA NA LATA 2009-2013
Lp.

Wyszczególnienie

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

DOCHODY BUDŻETU
Podatki i opłaty lokalne
Udziały w podatkach państwowych
Dochody z mienia
Subwencje
Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych
Pozostałe dochody
PRZYCHODY BUDŻETU
Kredyty
Spłaty pożyczek udzielonych
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu po rozliczeniu kredytów
i pożyczek
Nadwyżka z lat ubiegłych
OGÓŁEM POZYCJA I i II
WYDATKI BUDŻETU
Wydatki bieżące
koszty obsługi długu (odsetki od kredytów)
Wydatki majątkowe
wydatki inwestycyjne
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
Udzielone pożyczki
OGÓŁEM POZYCJA III i IV
ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU
Raty kredytu
Odsetki od kredytu

1.5.
1.6.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
IV.
4.1.
4.2.
V.
5.1.
5.2.

Rok budżetowy
2011
2012

2009

2010

18 021 573

18 024 447

17 787 049

18 053 854

18 324 661

1 199 414

1 143 717

1 192 824

1 210 716

1 228 877

1 404 731

1 208 231

1 590 694

1 614 554

1 638 772

141 782

108 600

96 017

97 457

98 919

10 954 172

11 449 343

11 334 052

11 504 063

11 676 624

3 013 756

3 141 843

2 854 218

2 897 031

2 940 486

1 307 718

972 713

719 244

730 033

740 983

2 620 277

1 363 836

12 000

2013

0

0

600 000

0

0

0

0

0

15 000

12 000

0

0

1 700 000

1 348 836

0

0

0

320 277

0

0

0

0

20 641 850

19 388 283

17 799 049

18 053 854

18 324 661

18 664 877

18 611 283

17 149 049

17 903 854

18 174 661

15 037 119

16 129 321

15 241 699

15 937 376

16 147 222

86 951

76 000

33 000

13 000

4 000

3 627 758

2 481 962

1 907 350

1 966 478

2 027 439

3 627 758

2 481 962

1 907 350

1 966 478

2 027 439

600 000

777 000

650 000

150 000

150 000

600 000

750 000

650 000

150 000

150 000

0

27 000

0

0

0

19 264 877

19 388 283

17 799 049

18 053 854

701 000

826 000

683 000

163 000

18 324 661
154 000

600 000

750 000

650 000

150 000

150 000

101 000

76 000

33 000

13 000

4 000
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Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy
o finansach publicznych
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC
VI.
ROKU BUDŻETOWEGO
6.1.
Raty kredytów
Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy
o finansach publicznych

Poz. 1745,1746

3,89

4,58

3,84

0,90

0,84

1 700 000

950 000

300 000

150 000

0

1 700 000

950 000

9,43

300 000

5,27

1,69

150 000

0

0,83

0,00

Objaśnienia do prognozy długu publicznego (tytuły dłużne)
I.
Kredyty:
1.
Kredyt zaciągnięty w 2008 roku
2. rata: 600.000,-zł + odsetki: 43.000,-zł do spłaty w 2010 roku
3. rata: 500.000,-zł + odsetki: 11.000,-zł do spłaty w 2011 roku
2
Kredyt zaciągnięty w 2009 roku
1. rata: 150.000,-zł + odsetki: 33.000,-zł do spłaty w 2010 roku
2. rata: 150.000,-zł + odsetki: 22.000,-zł do spłaty w 2011 roku
3. rata: 150.000,-zł + odsetki: 13.000,-zł do spłaty w 2012 roku
4. rata: 150.000,-zł + odsetki: 4.000,-zł do spłaty w 2013 roku
II.
Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.
1745

Przewodniczący
Rady Gminy Bystra-Sidzina: Jan Motor
1746
1746

UCHWAŁA NR XLIII/314/2010
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Tuchów.
Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2, pkt 15, art. 40 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z poźn.
zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada
Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Na podstawie art. 18, ust. 1 i 2, pkt 15, art. 40
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,
poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co
następuje:
§ 2. Tracą moc: 1.Uchwała Nr XVI/125/2007 Rady
Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez

podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2.Uchwała Nr XXXVI/276/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany
Uchwały nr XVI/125/2007 Rady Miejskiej Tuchowie
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Tuchowa.
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w w/w Dzienniku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Ryszard Wrona
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/314/2010
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 31 marca 2010 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz
niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy
Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż Gmina Tuchów.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w załączniku do uchwały jest mowa
o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn.
zmianami);
2) uczniu - należy przez to również rozumieć dzieci,
słuchaczy, uczestników i wychowanków;
3) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust.
3 ustawy;
4) publicznym / niepublicznym przedszkolu- należy
przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy
Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Tuchów przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami specjalnymi,
przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
5) publicznym / niepublicznym przedszkolu- należy
przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy
Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Tuchów przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami specjalnymi,
przedszkole integracyjne, przedszkole specjalne,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
6) publicznej / niepublicznej szkole - należy przez to
rozumieć prowadzone na terenie Gminy Tuchów
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Gmina Tuchów:
a) szkoły podstawowe, w tym: z oddziałami integracyjnymi, z oddziałami sportowymi, specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) gimnazja, w tym: z oddziałami integracyjnymi,
z oddziałami dwujęzycznymi, z oddziałami
sportowymi, z oddziałami przysposabiającymi
do pracy, specjalne, integracyjne, sportowe
i mistrzostwa sportowego;
7) podmiocie - należy przez to rozumieć przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę
i placówkę oświatową, o których mowa w ust. 4-6;
8) organie dotującym - należy przez to rozumieć
Gminę Tuchów.
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Rozdział 2
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia na dany rok budżetowy jest
uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Tuchowie,
przepisy określające sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i informacja o sposobie wyliczenia części
oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazane przez ministerstwo właściwe do
spraw oświaty i wychowania.
§ 3.
1. Publicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia
w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
2. Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje
dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu
prowadzonym przez organ dotujący, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
3. Publicznym szkołom na każdego ucznia przysługuje
dotacja w wysokości równej przewidzianym wydatkom bieżącym na jednego ucznia w odpowiedniego typu i rodzaju szkole prowadzonej przez organ dotujący.
4. W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujący tego samego typu i rodzaju publicznych szkół,
o których mowa w ust.3, podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły lub placówki oświatowej danego
typu i rodzaju w części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
5. Organ prowadzący publiczne: przedszkole, szkołę,
o której mowa w § 1 ust. 6, pkt a), w której realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia
z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty
przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
§ 4.
1. Niepublicznym przedszkolom na każdego ucznia
przysługuje dotacja w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków
bieżących ponoszących w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na
jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
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i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

łącznika do uchwały, wysokość dotacji dla ww. podmiotów zostaje podwyższona o kwotę dotacji celowej
otrzymanej na realizację tych zadań.

2. Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach
podstawowych działających na prawach szkoły
publicznej na każdego ucznia przysługuje dotacja
w wysokości równej 100% ustalonych w budżecie
organu dotującego wydatków bieżących ponoszących w oddziałach przedszkolnych prowadzonych
przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego
ucznia , z tym że na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.

§ 6. Kwoty dotacji na ucznia planowane na dany
rok budżetowy dla poszczególnych typów i rodzajów
podmiotów, o których mowa w § 3 i § 4, przyjmowane są zarządzeniem Burmistrza Tuchowa w terminie
do 30 dni od przyjęcia układu wykonawczego do
uchwały budżetowej Gminy Tuchów na dany rok
budżetowy.

3. Dotacja dla oddziałów 5 godzinnych prowadzonych
w przedszkolach niepublicznych przysługuje na
każdego ucznia w wysokości 5/9 kwoty określonej
w ust. 1.
4. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje
dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu
prowadzonym przez organ dotujący, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego
ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
6. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół
publicznych niewymienionym w ust. 3, na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej
50% ustalonych w budżecie organu dotującego
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku nieprowadzenia przez organ dotujący tego samego typu i rodzaju szkoły, o której
mowa w ust. 4, podstawą do ustalenia wysokości
dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły danego typu
i rodzaju.
7. Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, szkołę, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt a), w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia
z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty
przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego.
§ 5. W przypadku otrzymania przez organ dotujący dotacji celowej z tytułu realizacji określonych zadań przez podmioty, o których mowa w § 3 i § 4 za-

Rozdział 3
Tryb udzielania oraz uruchamiania dotacji. Tryb
udzielania dotacji.
§ 7.
1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok
budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera m.in.
następujące informacje:
a) dane o organie prowadzącym,
b) status podmiotu prowadzonego przez organ
prowadzący (publiczny lub niepubliczny),
c) typ podmiotu,
d) Regon podmiotu,
e) NIP podmiotu,
f) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 3
– numer i datę wydania decyzji w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej,
g) w przypadku podmiotów, o których mowa w § 4
- numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie
podmiotu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu
uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
h) planowaną na następny rok budżetowy liczbę
uczniów,
i) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu,
na rzecz którego ma być przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji przedstawia
formularz nr 1 do niniejszego załącznika. Wniosek
o udzielenie dotacji może być przekazany do organu dotującego w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ
dotujący, z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub w formie wydruku z ww. systemu.
4. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób
fizycznych lub osób prawnych innych niż organ
dotujący zamierzających prowadzić podmiot,
o którym mowa w § 3, które uzyskały na podstawie złożonego wniosku zezwolenie na prowadzenie tego typu podmiotu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dotacji
udziela się z chwilą rozpoczęcia działalności podmiotu, w oparciu o złożony wniosek , o którym
mowa w ust 1 i 2, z tym, że ww. wniosek winien
być złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności.
6. Dotacja nie zostanie udzielona, gdy dane wykazane
we wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, będą nie-
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zgodne z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub w rejestrze wydanych zezwoleń na założenie szkoły i placówki publicznej.
Tryb uruchamiania dotacji
§ 8.
1. Warunkiem uruchomienia w danym miesiącu raty
dotacji jest złożenie do organu dotującego do dnia
5-go danego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz informacji o uczniach z innych
gmin uczęszczających do podmiotu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają
dane dotyczące uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, zapisanych do podmiotu według
stanu na 1-szy dzień danego miesiąca. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz wzór informację o uczniach z innych gmin uczęszczających do podmiotu przedstawiają odpowiednio
formularze nr 2 i 3 do niniejszego załącznika.
3. Informacja o faktycznej liczbie uczniów oraz informacja o uczniach z innych gmin uczęszczających
do podmiotu może być przekazana do organu dotującego w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący
z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub
w formie wydruku z ww. systemu.
4. Organ dotujący przekazuje dotację w terminach
miesięcznych. Przekazanie dotacji przypadającej
na dany miesiąc następuje w ciągu 14 dni od złożenia informacji, o których mowa w ust. 1.
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy
podmiotu wskazanego przez organ prowadzący
we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2.
6. W lipcu i sierpniu dotacja przekazywana jest podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1, 2, 3 oraz § 4
ust. 1, 2, 3, 4 - na uczniów wykazanych w miesiącu
czerwcu w informacji, o której mowa w ust. 1 i 2,
łącznie z absolwentami, z wyłączeniem uczniów
skreślonych z listy.
Rozdział 4
Tryb rozliczania dotacji
§ 9.
1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły lub placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji
ogólnej obowiązującego w roku udzielenia dotacji,
przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wysokość standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującą w roku poprzedzającym rok udzielenia
dotacji.
2. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania informacji o wysokość standardu
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finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia
dotacji, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji
uwzględnia się wysokość tego standardu.

3. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielenia
dotacji dokonuje się wyrównania kwot dotacji
ustalonych zgodnie z ust. 1.
§ 10.
1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości
ustalonych w budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia
w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotując, w terminie od
31 marca roku następującego po roku udzielenia
dotacji dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty
udzielonej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.
1, ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji
była niższa niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych
organu dotującego za rok udzielenia dotacji wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, w terminie do 30 kwietnia następnego po roku udzielenia dotacji następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.
3. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa
w ust. 1, ustalono, że wysokość kwoty udzielonej
dotacji była wyższa niż wynikająca z rocznego
sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych organu dotującego za rok udzielenia
dotacji wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ
dotujący, nadpłacona kwota dotacji zaliczana jest
w poczet dotacji udzielanych w bieżącym roku budżetowym.
4. W przypadku gdy organ prowadzący podejmie
decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu pisemnie powiadamia o tym fakcie organ
dotujący, który w ciągu 3 miesięcy od uzyskania
informacji dokonuje weryfikacji wysokości kwoty
dotacji udzielonej w danym roku budżetowym.
5. Jeżeli w wynik weryfikacji, o której mowa w ust. 4,
ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji
była niższa niż wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ
dotujący, w ciągu miesiąca od zakończenia ww.
weryfikacji organ dotujący przekazuje brakującą
kwotę dotacji na rachunek bankowy danego podmiotu.
6. Jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.
4, ustalono, że wysokość kwoty udzielonej dotacji
była wyższa niż wysokość wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w podmiotach
tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez
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organ dotujący, organ prowadzący zwraca nadpłaconą kwotę dotacji w ciągu miesiąca od zakończenia ww. weryfikacji na rachunek bankowy
wskazany przez organ dotujący.
Rozdział 5
Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji
§ 11.
1. Organ prowadzący przedstawia sprawozdanie
z wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy
w terminie do 20 stycznia roku następnego.
2. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie
decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu przekłada do organu dotującego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż
w terminie 14 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
m.in. informacje o ilości uczniów i wysokości
otrzymywanej dotacji w poszczególnych miesiącach oraz kwocie dotacji wykorzystanej.
4. Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji
może być przekazane do organu dotującego
w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący, z zastosowaniem podpisu elektronicznego lub w formie
wydruku z ww. systemu. Wzór sprawozdania
z wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi formularz nr 4 do niniejszego załącznika.
§ 12.
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d) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów
lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych
dokumentów.

4. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych
dokumentów i materiałów, terminowego udzielanie wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim
wyposażeniem.
§ 13.
1. Organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot
przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych
zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie
14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1, kontroler jest obowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia
zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub
w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany
podmiot.
§ 14.

1. Organ wykonawczy organu dotującego może przeprowadzić okresowo kontrolę, o której mowa
w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

1. Burmistrz Tuchowa po zakończeniu postępowania
kontrolnego przekazuje organowi prowadzącemu
kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne.

2. Kontrolę, której mowa w ust. 1, przeprowadzają
przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej
kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnia
wydanego im przez Burmistrza Tuchowa.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień
i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne
w sprawie ich usunięcia.

3. Kontrolerzy mają prawo do:
a) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu
do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
b) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych
materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawo ochronnej,
c) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich
wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień
w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest
obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Tuchowa o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Przewodniczący
Rady Miejskiej: Ryszard Wrona
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POROZUMIENIE
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Aneks Nr 5 z dnia 23 kwietnia 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą
Pleśna w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna

Zawarty w dniu 23 kwietnia 2010 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Pleśna, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pleśna, Pana Wiesława Zimowskiego.
Na podstawie 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). art. 6 ust. 3
ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Pleśna Nr VIII/52/07 z dnia 13 kwietnia
2007 r., w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim, Wojewoda Małopolski i Wójt Gminy Pleśna wprowadzają
następujące zmiany do Porozumienia:
§ 1. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„W roku 2010 Gmina otrzymuje dotację w wysokości 5 500 zł, przeznaczoną na wykonanie remontu cmentarza wojennego nr 173, obejmującego:

- wykonanie i montaż betonowych stelli nagrobnych,
- wykonanie i montaż krzyży żeliwnych,
- wykonanie i montaż emaliowanych tabliczek z nazwiskami pochowanych,
- remont cokołu pomnikowego.
§ 2. W § ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów i cmentarzy
wojennych upływa z dniem 31 października każdego
roku.”.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
WÓJT GMINY PLEŚNA

WOJEWODA
MAŁOPOLSKI

Wójt: Wiesław Zimowski

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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POROZUMIENIE
z dnia 7 maja 2010 r.
Aneks Nr 3 z dnia 7 maja 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Biecz
w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Biecz
Zawarty w dniu 7 maja 2010 r. pomiędzy:
1. Panem Stanisławem Kracikiem – Wojewodą Małopolskim, zwanym dalej „Wojewodą Małopolskim”,
2. Gminą Biecz, zwaną w treści Porozumienia „Gminą”,
reprezentowaną przez Burmistrza Biecza, Panią Urszulę Niemiec
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6
ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w związku
z uchwałą Rady Miejskiej w Bieczu Nr XV/151/2008
z 11 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych położonych na obszarze Gminy
Biecz, Burmistrz Biecza i Wojewoda Małopolski wprowadzają do Porozumienia następujące zmiany:
§ 1. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin rozliczenia przez Gminę środków wykorzystanych na remonty i konserwacje grobów i cmentarzy wojennych upływa z dniem 31 października
każdego roku.”.
§ 2. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„W 2010 r. Gmina otrzymuje dotację w wysokości
20 000 zł, przeznaczoną na wykonanie remontu cmentarza wojennego nr 109, obejmującego następujący zakres
prac:
- wykonanie alejek,
- roboty przygotowawcze przy remoncie steli,
- wykonanie steli dużych,
- obsadzenie krzyży żeliwnych,
- przemurowanie pęknięć w kamiennym ogrodzeniu,
- oczyszczenie muru z betonowymi nakrywami wraz
z hydrofobizacją kamienia,
- odtworzenie bramki wejściowej,
- odtworzenie drewnianego krzyża centralnego,
- remont schodów wejścia głównego,
- odtworzenie ukształtowania zewnątrz wokół murów
z odprowadzeniem wód opadowych,
- refiguracja drzew wewnątrz cmentarza,
- instalacja systemu monitorującego obiekt,
- instalacja tablicy z planem cmentarza oraz z wykazem
nazwisk pochowanych na nim żołnierzy.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają
zmianie.
§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
BURMISTRZ BIECZA

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Burmistrz:
Urszula Niemiec

Wojewoda Małopolski:
Stanisław Kracik
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96

ISSN 1507-1561

Cena 54,60 zł (w tym 7 % VAT)

