
UCHWALA NR I35/XXIV/20I2
RĄDY Gminy w Rozrvienicy
z dnia 2a września 2012 roku

w spratłie: ustalenia regulamiłtu ustaiającego tryb udzielania i rozliczanią dotacji dla
przedszkoIi, szkół i 'innych fornt wycltowania przetlszkolnego proloadzonych na
terenie Gminy Roźwienica przez inrre niŻ Gmina Roźwienica osoby prawne i
osoby Jizyczne ora7 ustalenia trybu i xakresu kontroli prawidłowości ich
wykarTystattia

Na podstawie ań. 80 ust. 4 oraz art.90 ust. 4 usta\Ąry z dnia 7 września 1991 r.
o Systemie oświaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.') oraz art. 18 ust.2 pkt. 15
i art. 40 ust. 1 ustały z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ' z żOO1 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŻn. zm.) Rada Gminy uclrwala' co następuje:

$ 1.

Ustala się regulamin udzielania i rozliczarlia dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Roźwienica przez ime niż
Gmina Rozwienica osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
ich wykorzystania, w brzmieniu załączntka do uchwały.

$2.

Wykonanie uchrłały powierza się Wójtowi Gminy Rozwienica, a nadzót nad wykonaniem
uchwały Komisji Budżetowej Rady Gminy Rozr'vienica.

$3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódarł'a Podkarpackiego'

@wrygvipo{cąpYnł]- -rą',',ć/ koilJzz,
'JLeisllUw ?€wlikowkt



Załącznik
do Uchwały Nr 135/XXIV/2012
Rady Grniny RoŹwienica
z dnia 20 WTZeśnia 2012 roku

'Regulamin 
ustalający tryb udzielania i rozliczania ddtacji dla przedszkoli' szkół i innych

form ł'ychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Roźwien ica przez
inne niż Gmina Roźwienica osoby prawne i osoby fiz}'czne a także tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich w1'korzystania.

Rozdział 1.

Postanov,ienia ogóIne

s1.

Ilekroć w uchrł'ale jest mowa bez bliższego okeślenia o:

1) ustawie - na|eŻy przez to rozumieć ustawę Z dnia 7 września ]991 r' o systemie oświaty
(Dz.U. z2004 r., Nr 256. poz. Ż572 zpóźn. zm.);

2) tozporzą!1zeniu - należy przez lo rozumieó rczporądzenie Ministra EdŃacji Narodowej
i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania
i cofania zezrł'olenia na założ'ęnię szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub
osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438);

3) przedszkolach ' na|eŻy przez to rozumieó niepubliczne przedszkola Wpisane do ewidencji
prowadzonej przez Gminę RoŹwienica w tym specjalne, a takŻe publiczne przedszkola
prowadzone przez inrre, niż Gmina RoŹwienica osoby prawne i flzyczne, wpisane do
rejestru wydanych zezwoleń na założenie publicznej szkoły' prorvadzonego przez Gminę
RoŹwienica;

4) innych formach wychorł,ania przedszkolnego - należy przez to rozumieć inne formy
wychowania przedszkolnego' o których mowa w przepisach rłydanych na podstawie art.
14a ust 7 ustawy, o któĄ mowa w pkt. 1, u'pisane do ewidencji prorł'adzonej przez Gminę
RoŹivienica

5) szkołach - naleŻy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach
szkół publiczn1'ch, u' tYm z oddziałari integracyjrrymi oraz niepubliczne gimlazja
o uprarł,nieniach szkół publicznych, w ti'm z oddziaLami integracyjnymi a także publiczne
szkoły podstawo\ł'e, w tym z o}ddziałarni integracyjnymi oraz publiczne gimnazja. w tym
z oddziałani integrac1'jnymi prowadzone przez inne niŻ Gmina Roźrvienica osoby prarłłre
i przez osoby flzyczne.' wpisane do ew.idencji prowadzonej przez Gminę RoŹwienica;

6) uczniach - naieŻy przeztorozumieć takze wychowankórł. przedszkoli;

7) uczniach niepełnosprarł'nych _ rrależ1, przez to rÓzumieć uczniów posiadających orzeczęnie
o potrzebie kształcerria specjalnego, o który'n mowa w art. 71 b ust. 3 ustavf'. o któIej
morławpkt. l'



8) trybie - naleŻy ptzez to rozunriec tryb udzielania i roz|iczania dotacji d|a przedszkoli, szkół
i iruryclr lonn rv'vchowania przedszkolnego prorvadzonyclr na terenie Gminy RoŹrł'ienica
przez inne niŻ Gnrina Rozlvienica osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres
kontroli prarvidłowości ich w1'korzystania.

Rozdzial2.
Podstawa obticzania dotacji

s2.

1. Podstawą obliczenia dotacj i dla przedszkoli, szkół i innych form w1'g66*un1u
przedszkolnego' prowadzonych na tęrenie Gminy RoŹwienica przez inne niŻ Gmina
RoŹwienica osob1' prawne i osoby frzyczne. są plano.rł'ane wydatki bieŻące zapisane
w uchwale budŻetowej, według stanu rra początek roku budżetowego' ponoszone W
szkołach i przedszkolach tego Sanego typu i rodzaju prowadzonyclr przez Grninę
RoŹwienica w przeliczeniu najednego ucznia.

2. Jako podstawę do wyliczenia kwoty wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego
ucznia. przyjmuje się liczbę ucznjów rł'edług inlomacji przedstarł ianej przez Cnlinę
Roźwienica do Systemu Informacji oświatowej na dzień 30 września kazdego roku.

3. W prz1padku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacj i Wójt
Gminy dokonuje wery.fikacji kwoty dotacj i należnej i odporł'iednio, o ustaloną różnioę,
ził'iększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.

4. Publicznym przedszkolonr przysfuguje dotacj a na każdego ucznia w wysokości ustalonych
w budżecie Gminy Roźwienica wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Roźwienica w przeliczeniu na jednego ucznia, z
tym, Że na ucznia niepełnosprawlego w vysokości róivnej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświato\^'ej
subwencji ogólnej otrzymyr,vanej przez Gminę RoŹwienica.

5. organy prowadące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacj e
na kazdego niepełnosprawnego ucmia objętego tą fomrą wyclrowania przedszkolnego w
w1'sokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucmia przedszkola i
oddziału przedszkolnego w części ośv'iatowej subwencj i ogólnej otrzymyrv anej przez
Gminę Roźrł'ienica.

6. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publiczrrych, w których realizowarr1' jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysfuguje dotacja na kazdego ucznia
w,"q'sokości równej kv'ocie przewidzianej najednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Roźv.ienica.

7. Jeżeli podmiot prowadzi na terenie Gminy RoŹrł'ienica szkołę podstawową o uperł.nieniach
szkoły publicznej. gimnazjum o uprarłnieniach szkoły publicznej i przedszkole lub szkolę
podstawową i przedszkole i liczba uczniów łącznie w t)'ch szkołach'nie przekacza
50 rrczniórł'to dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego gimnazjum i
niepublicznego przedszkola obliczoną w sposób okreśIony w ust. 7. zwiększa się o kwotę
stanowiącą 30% lrnansowego Standardu A podziafu części oświatorł'ej na ucznia



polllnoŻonego ptzęz lrczbę uczniów w Szkole podstawowej lub ginnazjum. będąc1mi
mieszkańcami Gminy Rozr.l iell ica.

8' JeŻeli podmiot prowadzi na terenie Gminy RoŹwienica szkolę podstawową o
uprawnieniach szkoĄ' publicznej, girnnazjum o uprarł'nieniacl-r szkoły publicznej i
przedszkole lub szliolę podstaworvą i p.'edsźkol" i liczia uczniów łącznie w tych szkołach
ptzekracza 50 uczniów i nie przehacza 100 uczniów to dotację dla niepublicznej szkoły
podstarvowej i niepublicznego gimnazjum obliczoną lv sposób okeślony w pkt. 7,
zwiększa się o kwotę stanowiącą l0% finansowego Standardu A podziału części
oświatowej na ucznia pomnożoną przez liczbę uczniów w szkole podstawowej lub
gimnazjum. będących mieszkańcami Gminy RoŹwienica.

9. Przez finansorły Standard A podziafu części ośu'iatoulej na ucznia rozumie się standard'
który jest zdefiniolł'any w stosownym Rozporządzerriu Ministra EdŃacji Narodowej
w sprawie podziału części oświatorł'ej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terltorialnego.

10. Publicne przedszkola prowadzone przez inne niŻ Gmina Roźwienica osoby prarł,rre
i fizyczne' otrzymują na kżdego ucznia dotacje z budżetu Gminy RoŹwienica w
wysokości rólłłrej wydatkom bieżącym przewidziarrym na jednego ucznia rv
przedszkolach publicznych prorładzonych przez Gminę Roźwienica, z tym, Że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości rórłłrej kwocie przewid zianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziafu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólrrej
otrzym1łł'anej przez Gminę Ronvienica.

11. osoby prowadzące publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na
każdego ucznia objętego tą formą rłychowania przedszkolnego dotacje 

' 
budzetu dminy

RoŹwienica w wysokości rórłłrej 50 % rł1'datków bieżących przerł'idzianych na jednego
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Roźwienica.

12. osoby prorł'adzące publiczne inne fonrry wychowania przedszkolnego otzymają dotacje
na kazdego niepełnosprarłnego ucznia objętego tą formą wychowania przedśzkolnego
w uysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprarłnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subrł'encji ogólnej otrzymy ianej przez
Gminę RoŹwienica.

13.Wójt Gminy informuje organy prov,adzące przedszkola, inne fomry vychowania
przedszkolnego i szkoły o rłysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu najednego
łcz'nia.



Rozdzial 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

s3.

i. organ prowadzący przedszkole' łtołę t,',b inną formę wychorvatria przedszkolnego składa
w Urzędzie gminy Rońvienica rłł'tiosek o udzięlenie dotacji, nie późnie1 niŻ do dnia 30
września roku poprzedzajapego rok udzięlenia dotacji, według wzoru stanowiącego
załącznik rlr ldo Regulaminu.

2. W terminie do 10 dnia kazdego nriesiącą organ prowadzący przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego lub szkołę składa w IJrzęd,zie Gminy RoŹwienica informację
o fakt.vcznej liczbie ucmiów uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły według stanu na 5 dzień kazdego miesiąca. \Vzór
przekazywanej informacji stanor'''i załącznik Nr 2 do Regulaminu.

3. Dotacja przekazylł'ana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy
\Ę'chowania przedszkolnego $' Sposób określony w ań. 80 ust' 3c oraz art. 90 ust. 3c
usmrły' Wszelkie zmiany doq'czące infomacji zawanyih we wniosku. naleŻy
bezzwłocznie zgłosió do Urzędu Gminy Rońvienica

4. Dotacja nie podlega przekazaniu w s1'tuacj i, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji
prowadzonej przez Gminę RoŹwienica na podstau'ie ar1. 82 ust. 1 ustawy lub rłpis do
rejestru rłydanych zezwolen na założenie publicznej szkoły, prov;adzonego przez Gminę
RoŹwienica na podstawie $ 6 rczporządzenia'

5. organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę
sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji wg wzoru okeśIonego w załączniku
Nr 3 do Regulaminu.

ó. Sporzadzone roczne rozliczenie dotacji. o którr'm mowa \\ ust. 5 należ) zlożi c w Urzędzie
Gminy RoŹwienica w terminię do dnia 20 stycznia następnego roku'

Rozd.zial 4.
Kontrola prau'idłowości wykorzystania dotacji

s4.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy RoŹwienica zwani dalej .,kontrolującymi'', mogą
dokonyrł'ać kontroli w przedszkolaclr, inl1'clr formach wychowania przedszkolnego
i szkołach. zwanych dalej ..kontrolorvanymi'', obejmuj ącej:

1) sprarł,dzenie zgodrrości Ze stanem faktvcznym liczb1, uczniów rłykaz1'wan1,clr
rv informacjach, o któ$'ch nror.ła 1a' $ 3 ust. 1'i ust. 2;

2) sprawdzenie prawidłorł'ości \ł1'kolzysta1 a dotacji zgodnie z zasadami okeślonymi w art.
80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustarłl.



$s.

1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym
w szczególności tra zapoznaniu się przez korrtro1ując1.ch z:
1) przepisami dotycząc.vni zakr'esu przedmioJowego kontroli:
2) ustaleniami z poprzednich kontroli;
3)dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Gminy Roźwienica dotyczącą przedtniotu
kontroli;
4) dokumentacj ą sprawozdawczą

2. Dokumentem upowazniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do
kontroli zawierające:
1) numer upou'aznienia;
l ) imię i nazrł'isko konttolujacego:
3) nazwę i adres kontrolowanego;
4) temat kontroli;
5) termin waŻności uporł żnienia.

3. UpowaŻnienie, o którym mowa W ust. 2, po zakoriczeniu kontroli dolapza się do akt
kontroli.

s6.

1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazrł'ę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prorł'adzącego oraz

imię i nazwisko osoby lub osób upowaznionych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontrolil
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okesu objętego kontrolą
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych

nieprawidłowości, z urłzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) iłzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżei składania

rłyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upowżnionych do reprezentowania

kontrolowanego, a takŻe datę i miejsce podpisańa protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania

kontrolowanego, na kżdej Stronie protokołu.

3' Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w ternrinie i4 dni od datyjego otrzynrania
lub niezwłocznie po uzupełnieniu 

'lub 
zmiarrie protokołu. o których mowa w ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prav'o zgłoszenia, przed podpisaniem. protokołu kontroli,
zastrzeŻeń, co do ustaleń zawartyclr rv protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić
kontrolujapemu na piśmie rł'terminie 14 dni od dnia otrz5łnania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeŻeń, o któĄ'ch mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązarry
dokonaó ich analizy i rł' miarę potrzeby podjas dodatkorł'e cz)nności kontrolne,



a \Ą' wypadku strł'ierdzenia zasadności zastrzeŻen' zmienió lub uzupełnić odpov,iedrrią
częśc protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnieni a zastrzeŻen u' całości lub w części. kontrolujący przekazuje na
piśmie swoje star-rowisko zgłaszającemu zastrzeŻenia. Zgłaszający zastrzeżinta podpisuje
protokół w tenninie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontro1ujapego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając' w terminie
właściwym do jego podpisania, rłryjaśrrienie tej odmowy.

8. o odmowie podpisania protokołu kontroli i złoŻenia rł1'jaśnień kontroiujący czyni
wzmiankę w plotokole.

9. odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi plzeszkody do realizacji
ustaleń konto1i.

s7.

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez
kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do
kontrolo\Ą'anego oraz jego organu prowadzącego, zawierujące ocenę kontrolorł'anej
działalności. a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane w1'stąpienie pokontrolne jest zoborł'iązany,
iv terminie określonym w rłystąpieniu pokontrolrrym' zawiadomić osobę podpisującą
wystąpienie pokontrolne o sposobie realizac1i za1eceń pokontrolnych i wykorzystania
uwag zawartych w \^ł'są)ięniu pokontrolnym.
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Zalacznik Nr I do Regulaminu

dn. . .... .. .

t pieczęć szkoly'przedszkoIa1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ NA ROK ........

Dane o organie prowadzącym:

1) Naził'a i adres szkoł'v:

2) Nazu'a i adres osoby/podnriotu prov'adzącego szkołę:

3) Numer i data rłrydania zaświadczenia o wpisie do elł.idencji działalności oświatowej:

4) Numer i data wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:

5) Planowana liczba uczniów w .. ' ... . ...... roku:
a) od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia osób, \^'tym niępełnosprawnych
b) od dnia l września do 31 grudnia . . ... .... . .....osób. rv tym niepełnosprarł'nyclr

6) Nazwa banku i numer rachunku bankowego' na który ma być przekazywana dotacja :

7) osoba prowadząca zobowiąuje się do składania miesięcznych informacji o aktualnej
liczbie słuchaczy oraz rocznego rozliczenia otrzymanej dotacj i zgodnie z Uchwałą Nr

. Rady Gminy RoŹwienica z dnia . .... . . '......

Podpis osoby składajapej rł'niosek*

* rv pr4.'padku ,osob1'' praił'nej podpisy osób upoważnion1,cir rra podśtawie KRS do jej
reprezentou'ania



' Załącznik Nr 2 do Regulaminu

(pieczęć szkoły/przedszkola)

INFoRMACJA o AKTUALNE J L|CZBIE UCZNIÓW

za miesiąc ...... roku

Temin składania - do l0 dnia kazdego miesiąca według stanu na 5 dzień ka:Żdego miesiąca

Dane o organie prowadząc5'm:

\-' 1) okeślenie organu prowadzącego: osoba fizyczna,/osoba prawna*

2) Nazwa:........

3) Siedziba / adres ... . . . . .. ... .....

Dane o szkole / przedszkolu*

I ) Nazwa:

2) Siedziba / adres*: ................

3) Rodzaj szkoły/przedszkola: publicma(e)i niepubliczna (-e)*

4) data i numer wpisu do ewidencji/rejestru w)'dan)'ch zezwo\eń* prorvadzonych p rzez W ojta
Gminy RoŹwienica.................

Informuję, Że faktyczna liczba uczniów uczęszczających w miesiącu......
do dw szkoły l przedszkola / imej formy wychorł'ania przedszkolnego* wynosi:

w tym niepełnosprawn"vch.........

Zobowiązuję się do nienłło cznego zgłoszenia ewentualnych zmian podanych w
comiesięcznych informacjach

Podpis osoby składaja3ej lvnigsek* *

* niepotrzebne skreślic
*+w przvpadku osobl, prarvnej podpisy osób uporł'ażnionvch na podstarł'ie KRs db jej
reprezentowania

dn.



Nie wypełniać !

Adnotacje urzedorł.e

l. Faktyczna liczba uczniów

2. Dotacja najednego ucznia ............

3. NaleŹna dotacja na miesiąc
miesiąc i rok

Faktyczna liczba uczniów tpoz. lx2l x ......'.........

4. Kn'ota należnej dotacji do przekazania rv miesiącu r' w1,nosi

.. zł ( słownie

.. . . .).

( sporządził) ( data )

Wwt:łtlv"
St:łćsIłł Psńllłwsltł



Załącznik Nr 3 do Regulaminu

dn.

(piećzęć szkoły/przedszko1a)

1) Naał'a i adres szkoły:

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
PRZEI(ĄZANEJ w RoKU

Temin składania: do dnia 20 stycznia następnego roku

2) Nazwa i adres osoby/podmiotu prorł'adzącego szkołę:

3) Numer i data wpisu do eu'idencji prowadzonej przez Gminę :

Roczne rozliczenie dotacji

Krvota otrz'vmanej dotacj i za rok . ' '............. ogółem ....... zł (słolłnie:

Wykorzystanie dotacj i ( w rozbiciu na rodzaje wydatków finansouych w ramach otrzyrnanej

oświadczarrr/y. że Wykorzystanie dotacji nastapiło zgodnie z przeznaczeniem ijest zgodne ze
stanem faktycznym.

Podpis osoby składającej rł'niosek*

* rv prrv-padku osob1' prarł'nej podpis1' osób upotvażnionych na podstawie KRS do jej
replezento\ł'ania 

W€EPRzEuioDBlc;Ą?Y nĄnY

?*łAkińr+*d-'

dotac

Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji
Wysokość poniesionych

wydatków finansowych w
ramach otrzvmanei dotacii

I Wynagrodzenia pracowników
2. Pochodne od wvnasrodzeń
J. Wydatki eksploatacyjne w tym zakup energii
4. 4,akupy wy'posażenia, ksiąek i pomocy dydaktycznych
5. Remonty
6. lMydątki dotyczące wynajmu pomieszczeń
7. Pozostałe wydatki niestanowiące w1'datków

inwestycyjnych
8 Razem


