
UCHWAŁA NR XXXVI/217/18
RADY GMINY KOWIESY

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kowiesy przez osoby fizyczne i prawne 

oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15,  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)   uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kowiesy dla niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

2) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę wymienioną w § 1;

3) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola, również dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego prowadzące szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego jednostkę, złożony dla każdej 
prowadzonej jednostki odrębnie do Wójta Gminy Kowiesy nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący szkołę, przedszkole 
lub inną formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 niniejszej 
uchwały, w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i grudzień są 
przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

§ 5. 1. Organy prowadzące dotowane jednostki składają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie 
Gminy Kowiesy informacje o faktycznej liczbie uczniów jednostki  ustalonej według stanu na pierwszy dzień 
danego miesiąca.

2. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne 
rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych.

2. Organy prowadzące jednostki, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego 
składają w terminie do 15-go dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne rozliczenie 
z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do dnia zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz 
korekt tych rozliczeń.

5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/217/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej 
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY KOWIESY

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KOWIESY NA ………………… ROK

Część A

 Dane o organie prowadzącym

1. Nazwa organu prowadzącego …………………………………………………………………………

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

2. Adres organu prowadzącego……………………………………………………..……………………

3. Dane osób reprezentujących organ prowadzący (nazwisko i imię, pełniona funkcja):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Część B

Dane szkoły, przedszkola, innej formy wychowania:

1. Nazwa …………………………………………………………………………………………………

2. Adres, numer telefonu, adres e-mail…………………………………………………………………..

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

3. Typ i rodzaj szkoły, przedszkola, innej formy wychowania: ………………………………..………..

4. Realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE*

5. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, numer 
i data decyzji o nadaniu uprawnień przedszkola/szkoły publicznej*:

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

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

6. REGON…………………………………………………………………………………………………

7. NIP…………………………………………………….

8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji: 
…………………………………………………………………………………………………………

Część C

Dane o planowanej liczbie uczniów

1. Planowana liczba wychowanków w …………………… roku w tym:

1) w przedszkolu,  innej formie wychowania przedszkolnego:

w okresach:

styczeń – sierpień  ……………………..…, w tym dzieci 6 letnie……………………,

wrzesień – grudzień………………………, w tym dzieci 6 letnie…………………….,

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności i wieku 
dzieci:
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w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

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

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

2) w szkołach:

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

- w tym planowana liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych:

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ……………………… w tym 
planowana liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności i klasy ucznia:

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

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

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

3) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, prowadzących 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
dziecka:

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

4) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, które prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – planowana liczba uczestników tych zajęć:

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

5) liczba uczniów lub wychowanków jednostki dotowanej spełniających inną przesłankę zwiększającą dotację 
naliczoną według subwencji oświatowej – określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku (podać rodzaj 
przesłanki i planowaną liczbę uczniów):

przesłanka:…………………………………………………………………………………………

w okresach:

styczeń – sierpień  …………………… wrzesień – grudzień ………………………

2. Planowana liczba uczniów w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego zamieszkałych na 
terenie Gminy Kowiesy…………………………………………………………….

3. Planowana liczba uczniów w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego niebędących 
mieszkańcami Gminy Kowiesy……………………………….………………………….

Jednocześnie zobowiązuje się do comiesięcznego składnia Informacji o aktualnej liczbie uczniów lub 
wychowanków.

………………………………………………….. …………………………………………………..
(miejscowość i data) (pieczęć imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby 

prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/217/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

………………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego - osoby prawnej 
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY KOWIESY

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/ WYCHOWANKÓW
WEDŁUG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA ……………………………….. 20…….. roku

1. Nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania  * ……………………………..………

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

2. Aktualna liczba wychowanków/ uczniów* według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca:

1) w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego ………………………………..………

- w tym aktualna liczba dzieci 6 letnich …………………………….…………………………….

- w tym aktualna liczba dzieci niepełnosprawnych z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności 
i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:…………………………………..

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

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

2) w szkołach ………………………….

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności 
i liczby uczniów z taką niepełnosprawnością: ………………………….……

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

- w tym liczba uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w szkołach podstawowych: ……..…...

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

3) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych prowadzących 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – aktualna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 
………………………………….................................................…………………………..

4) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, które prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – aktualna liczba uczestników tych zajęć: 
………………………………………………….........…………………………………………………

5) liczba uczniów lub wychowanków jednostki dotowanej spełniających inną przesłankę zwiększającą dotację 
naliczoną według subwencji oświatowej – określoną w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w danym roku (podać rodzaj 
przesłanki i planowaną liczbę uczniów):

przesłanka:…………………………………………………………………………………………

liczba ………………………………………………………………………………………………

3. Informacja o uczniach  przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami 
Gminy Kowiesy:

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Nazwa i adres gminy
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………………………………………………….. …………………………………………………..

(miejscowość i data) (pieczęć imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela osoby 
prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/217/18

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 26 stycznia 2018 r.

………………………………………........….
(pieczątka osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby 
fizycznej - prowadzących dotowany podmiot)
Przekazać w terminie : do 31 stycznia roku następnego/
15 dni po zaprzestaniu działalności

WÓJT GMINY KOWIESY

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Kowiesy

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Rozliczenie za okres:

a) za ……….………..rok

b) od stycznia ………………….. roku do dnia zaprzestania działalności………………………………….

3. Kwota dotacji

Otrzymana: …………………………..……………….zł;

Wykorzystana: ……………………..…………..……..zł;

Niewykorzystana: ....………………………………….zł.

4. Faktyczna liczba uczniów/ wychowanków  dotowanej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

w tym:

Miesiąc Liczba ogółem Liczba uczniów niepełnosprawnych, 
w tym objętych zajęciami rewalidacyjno - 

wychowawczymi

Liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

RAZEM

5. Zestawienie wydatków finansowanych  z otrzymanej dotacji:
Lp. Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji Kwota Uwagi
1. Wynagrodzenia nauczycieli i dyrekcji jednostki dotowanej

2. Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej dotowany podmiot za 
pełnienie funkcji dyrektora podmiotu oświatowego

3. Wynagrodzenia pozostałych pracowników wychowawczo – 
opiekuńczych oraz obsługi organizacyjno – finansowej

4. Pochodne wynagrodzeń, nieujęte w pkt 1-3
5. Zakup materiałów i wyposażenia
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6. Opłaty za media
7. Zakup usług
8. Wynajem pomieszczeń
9. Zakup pomocy dydaktycznych

10
Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, o których mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych

11. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić jakie: 

Razem:

 

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

imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej 
osobę prawną – organu prowadzącego 

Telefon……………………………………..

Faks…………………………………...……

Adres e-mail ……………………………….
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