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UCHWAŁA NR XLVIII/ 357/2018
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin
przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków
lub uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/234/2016 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania dotacji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Władysław Piszczek
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/ 357/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 lutego 2018 r.
§ 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
2) przedszkolach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, w tym
przedszkola specjalne;
3) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32
ust. 11 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm) prowadzone na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
4) oddziałach przedszkolnych - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w publicznych
i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
5) szkołach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe prowadzone na terenie
Gminy Bukowina Tatrzańska przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
6) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
7) uczniach niepełnosprawnych należy przez to rozumieć

uczniów posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm);
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Bukowina Tatrzańska osoby prawne
i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska przedszkola, szkoły oraz inne formy
wychowania przedszkolnego;
9) wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki określone w ustawie o finansach publicznych.
§ 2. Wysokość dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego określają art. 16-21, art. 25
i art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 3. Organ prowadzący, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie do Wójta Gminy Bukowina
Tatrzańska wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2.
§ 4. 1.
Do 05 dnia każdego miesiąca organ
prowadzący
składa w
Urzędzie
Gminy
w Bukowinie Tatrzańskiej informację o faktycznej liczbie uczniów w danym miesiącu według stanu na
pierwszy dzień roboczy miesiąca sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej
i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, szkoły, innej formy wychowania
przedszkolnego, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 oraz listę dzieci zawierającą: imię i nazwisko,
datę urodzenia, adres zamieszkania, datę przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy
wychowania przedszkolnego, datę zaprzestania uczęszczania do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej
formy wychowania przedszkolnego.
2. Miesięczna kwota rocznej dotacji obliczana jest na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów
i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy jednostki wskazany we wniosku,
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o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem aktualizacji dokonywanych w trakcie roku. Transza za styczeń
przekazywana jest nie później niż do 20 stycznia. Transza za grudzień przekazywana jest nie później niż do
15 grudnia.
3. Dotacja za styczeń 2018 r. przekazywana jest do 31 stycznia 2018 r.
4. Dotacja nie podlega przekazaniu, w sytuacji gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez
Gminę Bukowina Tatrzańska na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 z późn. zm), do dnia aktualizacji tego wpisu lub w sytuacji, gdy zostało cofnięte zezwolenie na
założenie szkoły publicznej na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na
założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1625).
§ 5. 1. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 4.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do Urzędu Gminy
Bukowina Tatrzańska, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
3. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Bukowina Tatrzańska
dokonywane jest przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska w terminie do ostatniego dnia lutego roku
następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie organ prowadzący.
4. Dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie pobrane podlegają zwrotowi
do budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska na zasadach określonych w art. 251 oraz w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
5. Przedszkole, szkoła, inna forma wychowania przedszkolnego, które zakończyło działalność w trakcie
roku budżetowego, zobowiązane jest do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust. 1. w terminie do
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
§ 6. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska może okresowo przeprowadzać
kontrolę obejmującą:
1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych
w informacji miesięcznej o liczbie uczniów;
2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem określonym
w art. 35. ustawy.
§ 7. 1. Kontrolę, o której mowa w § 7, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Bukowina Tatrzańska
upoważnieni przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska zwani dalej „kontrolującymi”.
2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli
zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) podstawę prawną,
3) imię i nazwisko kontrolującego,
4) nazwę i adres kontrolowanego,
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,
6) zakres i termin kontroli,7) czas trwania kontroli.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
4. Kontrolujący jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie,
miejscu i zakresie planowanej kontroli co najmniej na 7 dni przed kontrolą.
5. Kontrolujący ma prawo do:
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1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów
i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,
2) wglądu
do
dokumentów związanych
z przedmiotem kontroli,
pobierania
kopii
dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli z zachowaniem wymogów
przewidzianych w przepisach odrębnych, które służą jako załączniki do protokołu kontroli i powinny być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.
6. Kontrolowany zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego,
będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska,
informacji o następującej treści: „Wydatek w kwocie…… zł sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej
z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w ……… roku ………data, podpis, pieczęć dyrektora lub osoby
prowadzącej”.
7. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
8. W przypadku gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący
zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli w siedzibie
dotowanej jednostki.
§ 9. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, sporządzonym
w dwóch egzemplarzach.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
3) imiona i nazwiska kontrolujących,
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) opisstanu faktycznego
stwierdzonego w toku kontroli,
w tym ustalonych
nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,
6) opis załączników do protokołu,
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień
do protokołu,
8) podpisy kontrolujących i osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego a także datę
i miejsce podpisania protokołu,
9) parafy kontrolujących i osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego na każdej stronie
protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 5.
4. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń
co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W wypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń należy 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. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni
od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
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7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym
do jego podpisania 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.
§ 10. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu
kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie
określonym w wystąpieniu pokontrolnym nie krótszym niż 14 dni zawiadomić Wójta Gminy Bukowina
Tatrzańska o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym.
§ 11. W zakresie rozliczenia udzielonej dotacji za rok 2017 obowiązują przepisy Uchwały Nr
XXXI/234/2016 Rady Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Władysław Piszczek
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ 357/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 lutego 2018 roku

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok ………
Pieczęć organu prowadzącego,
zawierająca nazwę oraz adres

Pełna nazwa i adres jednostki,
na którą ma być przekazywana dotacja

Typ szkoły lub forma wychowania
przedszkolnego
okres
Planowana liczba uczniów w danym roku

styczeń - sierpień

wrzesień - grudzień

- w tym dzieci objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju
- w tym uczniów
niepełnosprawnych
(wskazać rodzaj niepełnosprawności
określony w orzeczeniu)

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

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

- w tym osoby objęte zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi
- w tym uczniów przedszkola i innej formy
wychowania przedszkolnego zamieszkałych na
terenie innych gmin
Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o:
- zmianach zachodzących w liczbie uczniów w okresie objętym dotacją,
- zmianach zachodzących w numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
- zmianach zachodzących w nazwie i adresie osoby prowadzącej jednostkę
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby wyznaczonej
Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
do kontaktu w sprawie dotacji w imieniu organu
organu prowadzącego:
prowadzącego:

Data sporządzenia wniosku……………………………………
Sprawdzono zgodność danych wykazanych we wniosku z danymi wykazanymi we wpisie do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych

………………………………………………………………………………………..
Data, podpis imienny osoby uprawnionej do sprawdzenia zgodności wniosku
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/ 357/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 lutego 2018 r.

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
do obliczenia dotacji na miesiąc ................................20.......rok
Nazwa i adres jednostki

Typ i rodzaj szkoły
Faktyczna ilość uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca,
w którym składana jest informacja
1. miesiąc, rok
2. liczba uczniów
1) w tym niepełnosprawnych uczniów (wskazać rodzaj niepełnosprawności określony w orzeczeniu)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2) w tym uczniów objętych wczesnym wspomaganiem:
1)w tym osoby objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi:
4) w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami Gminy Bukowina Tatrzańska:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Miejsce zamieszkania

Uwagi
Poświadczam aktualność uprawnień jednostki do otrzymywania dotacji oświatowej i aktualność związanych z tym danych
z przedłożonego w dniu ……………………… wniosku o udzielenie dotacji
Nowy numer rachunku bankowego jednostki (wypełnić, jeżeli dotychczasowy numer uległ zmianie):
.................................................................................................................................................................
Pieczątka, podpis, nr tel., osoby sporządzającej
Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/ 357/2018
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 22 lutego 2018 r.
ROZLICZENIE DOTACJI
OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA ZA ROK…..….
przez………………………………………………………………………………………………………….
Kwota otrzymanej dotacji: ……………..………………..
Słownie:…………….…………………….………………………………………………….………………………….

WYKORZYSTANIE DOTACJI
Lp.

Numer
dokumentu
(rachunek,
faktura, inny
dowód
księgowy)

Data
wystawienia
dokumentu

Data dokonania
płatności

Przeznaczenie wydatku

Kwota dokumentu
brutto

Kwota pokryta z dotacji

Razem ze środków dotacji
Kwota niewykorzystanej dotacji: …………………………………..
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

Data, pieczęć, podpis, nr tel., osoby sporządzającej

Pieczęć i podpis osoby prowadzącej jednostkę

Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji (wypełnia organ dotujący)
Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………

Weryfikacja rozliczenia pod względem finansowym
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………

………………………………………………………………
……
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

………………………………………………………………
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji

Zatwierdzam rozliczenie
………………………………………………………………………………………
(data i podpis Wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska)

