UCHWAŁA NR XLV/425/2010
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
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) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy
Szemud przez inne niż Gmina Szemud osoby prawne lub osoby fizyczne
przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć
prowadzone na terenie Gminy Szemud przez inne niż Gmina Szemud osoby
prawne lub osoby fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której
mowa w pkt 1;
4) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Szemud
przez inne niż Gmina Szemud osoby prawne lub osoby fizyczne szkoły
podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi i gimnazja, w tym z
oddziałami integracyjnymi,
5) placówkach – należy przez to rozumieć placówki oświatowe, o których mowa
w punktach od 2 do 4,
6) uczniach niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1;
7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Szemud
osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące na terenie Gminy Szemud
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa
w pkt. 2 –4.

2. Dotowaniem z Budżetu Gminy Szemud obejmuje się następujące placówki
prowadzone na terenie Gminy Szemud:
1) przedszkola niepubliczne,
2) inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne w postaci zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego,
3) szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
4) niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych.
Rozdział II
Podstawa obliczania wysokości dotacji
§2
1. Przedszkola niepubliczne (w tym oddziały przedszkolne przy szkołach
podstawowych niepublicznych) otrzymują w danym roku budżetowym dotację:
1) na każdego ucznia (dziecko) w wysokości 75 % ustalonych w Budżecie
Gminy Szemud wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na
jednego ucznia (dziecko) w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Szemud, z tym, że:
2) dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota
przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Szemud.
2. Organom prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje
na każdego ucznia (dziecko) objętego tą formą wychowania przedszkolnego
dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolu publicznym prowadzonych przez Gminę Szemud w przeliczeniu
na jednego ucznia (dziecko).
3. Niepubliczne szkoły podstawowe oraz niepubliczne gimnazja (o
uprawnieniach szkół publicznych) otrzymują z Budżetu Gminy Szemud
dotację na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Szemud.
4. Dotacje o których mowa w ust. od 1 do 3 za miesiące lipiec i sierpień
naliczane będą w oparciu o średnią liczbę uczniów uczęszczających w okresie
ostatnich dziesięciu miesięcy (od września do czerwca).
5. Podstawą do obliczenia wysokości dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt. a i
ust. 2 są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej Gminy
Szemud według stanu na początek roku budżetowego, ponoszone w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Szemud, a do czasu
przyjęcia uchwały budżetowej – wydatki bieżące zapisane w projekcie
uchwały budżetowej.
6. Do czasu ustalenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
wysokości kwoty finansowego standardu podziału subwencji oświatowej wraz
z wartościami wag należnych Gminie Szemud w danym roku budżetowym
dotacje (metryczka oświatowa), o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, udziela
się w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w subwencji oświatowej w roku poprzednim.
7. Ewentualne korekty dotacji stanowiące różnicę między kwotą wypłaconą a
należną nastąpi w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały budżetowej w
przypadku o którym mowa w ust. 5 oraz w ciągu miesiąca od otrzymania

metryczki oświatowej, w sytuacji o której mowa w ust. 6 i wyrównanie z tego
tytułu nastąpi w terminie wypłaty najbliższej transzy dotacji.
8. Roczne stawki dotacji na jednego ucznia określane są zarządzeniem Wójta
Gminy Szemud na dany rok kalendarzowy zgodnie z podstawami obliczenia
wysokości dotacji wskazanymi w ust. 1, 2, 3 z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
9. Dotacje przekazuje się w 12 transzach miesięcznych w terminie:
a) do piętnastego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy
na dany miesiąc – w przypadku szkół,
b) do dwudziestego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek
bankowy na dany miesiąc – w przypadku przedszkoli niepublicznych, w
tym z oddziałami integracyjnymi oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych, a także innych form wychowania
przedszkolnego,
Skutki niedochowania w/w terminów określa § 3 ust. 13 niniejszej uchwały.
2. Miesięczna część dotacji, którą otrzymuje dotowana placówka obliczana jest
na podstawie 1/12 stawki dotacji, o której mowa w ust. 8 i liczby uczniów
(dzieci) wykazywanej w informacji miesięcznej, o której mowa w § 3 ust. 4-5.
Rozdział III
Tryb udzielania dotacji przedszkolom, organom prowadzącym inne formy
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym
§3

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej (organu prowadzącego) szkołę/
przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego przedstawiony Wójtowi
Gminy Szemud nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.
2. Ze względu na ważny interes społeczny, gmina udziela dotacji, o których mowa w
§ 2 niniejszej uchwały, w roku budżetowym, w którym osoba prawna lub osoba
fizyczna rozpoczęła prowadzenie niepublicznych placówek wymienionych w § 1
pkt 2-4 niniejszej uchwały, pod warunkiem złożenia wniosku o dotację z
przynajmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, z powołaniem się na numer i datę
zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez Gminę Szemud, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Warunkiem udzielenia dotacji w sytuacji określonej w ust. 2 jest złożenie przez
osobę prawną lub fizyczną, mającą zamiar rozpocząć działalność prowadzenia
placówki niepublicznej w roku następnym informacji o planowanej liczbie uczniów
(dzieci) i planowanego miejsca prowadzenia działalności nie później jednak niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
4. Osoba prawna lub osoba fizyczna będąca organem prowadzącym dla różnych
placówek składa wnioski o których mowa w ust. 1 odrębne dla każdej
prowadzonej przez siebie placówki.
5. W celu otrzymania dotacji w danym miesiącu, należy złożyć Wójtowi Gminy
Szemud w terminie do 5-go dnia danego miesiąca, informację miesięczną o
aktualnej liczbie uczniów (dzieci) wraz z imiennym wykazem według stanu na

pierwszy dzień zajęć dydaktycznych (wychowawczych), na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Osoby prowadzące dotowane przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego oraz szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
podają liczbę uczniów spoza gminy (nie będących mieszkańcami gminy Szemud)
we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 oraz co miesiąc w
informacji miesięcznej o liczbie uczniów (dzieci), o której mowa w ust. 5.
7. Osoby prowadzące dotowane placówki, o których mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, w przypadku uczniów spoza gminy o różnym adresie zameldowania i
zamieszkania, składają Wójtowi Gminy Szemud oświadczenie rodziców uczniów
(dzieci) o adresie faktycznego zamieszkania z zamiarem stałego pobytu, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Liczba uczniów podana w informacji miesięcznej, o której mowa w ust. 5 jest
weryfikowana w informacji za kolejny miesiąc poprzez ustalenie rzeczywistej
liczby uczniów (dzieci) w miesiącu poprzednim i porównanie tej liczby do podanej
w informacji, o której mowa w ust. 5. Informację o rzeczywistej liczbie uczniów
(dzieci) za miesiąc poprzedni podaje się wraz z informacją o aktualnej liczbie
uczniów (dzieci), o której mowa w ust. 5. W przypadku przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego, gdy rzeczywista liczba uczniów (dzieci) różni
się od aktualnej liczby uczniów (dzieci), o której mowa w ust. 5 i różnica ta
dotyczy uczniów (dzieci) nie będących mieszkańcami Gminy Szemud, organ
prowadzący w/w placówki zobowiązany jest do sporządzenia imiennego wykazu
rzeczywistej liczby uczniów w części jakiej dotyczy on uczniów (dzieci) nie
będących mieszkańcami Gminy Szemud na formularzu stanowiącym załącznik nr
2 do niniejszej uchwały.
9. Rzeczywistą liczbę uczniów (dzieci) należy ustalić poprzez zsumowanie
rzeczywistej liczby uczniów (dzieci) w poszczególnych dniach zajęć lekcyjnych
(wychowawczych) i podzielenie tej liczby przez liczbę dni zajęć i zaokrąglenie
otrzymanego wyniku do pełnej cyfry (bez znaku po przecinku), stosując zasadę,
że wartość 0,5 i więcej zaokrągla się w górę, zaś poniżej 0,5 – pomija się.
10. Przez liczbę dni zajęć lekcyjnych (wychowawczych), o której mowa w ust. 8,
należy rozumieć wszystkie dni w danym miesiącu, w którym odbywają się zajęcia
lekcyjne (wychowawcze), tj. z pominięciem dni wolnych od tych zajęć.
11. Przez rzeczywistą liczbę uczniów (dzieci), o których mowa w ust. 9, należy
rozumieć rzeczywistą liczbę uczniów (dzieci) sporządzoną na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
odpowiedniej dla danego typu i rodzaju dotowanej placówki.
12. W sytuacji rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów (dzieci) podaną w informacji o
której mowa w ust. 5 a rzeczywistą liczbą uczniów (dzieci), o których mowa w ust.
8 wyrównanie (zwiększenie lub zmniejszenie) dotacji za miesiąc poprzedni
nastąpi w terminie wypłaty dotacji za miesiąc bieżący.
13. Dotację wstrzymuje się w przypadku:
1) niezłożenia informacji, o której mowa w ust. 4 oraz 7 niniejszego paragrafu –
do czasu jej złożenia,
2) niezłożenia rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej uchwały – do
czasu jego złożenia,
3) odmowy udostępnienia dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 3 w trakcie
trwania czynności kontrolnych – do momentu jej udostępnienia,
4) stwierdzenia niezgodności dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 3 ze
stanem faktycznym – do czasu wyjaśnienia niezgodności.

13. Wypłata dotacji w przypadkach określonych w ust.13 następuje w terminie 5 dni
od zaistnienia przesłanek pozwalających na wypłatę, określonych w punktach od
1 do 4 ust. 13.
Rozdział IV
Tryb rozliczenia dotacji
§4
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Dotacje udzielone z budżetu gminy są przeznaczone na dofinansowanie
realizacji zadań placówek wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały w
zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących
dotowanych placówek, ponoszonych na:
1)
wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz inne
świadczenia na rzecz pracowników,
2)
wydatki na utrzymanie obiektów szkół i placówek, w tym wydatki na
wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie
działalności dotowanej placówki oraz wydatki na remonty,
3)
zakup wyposażenia dla szkół i placówek,
4)
zakup pomocy dydaktycznych i książek,
5)
pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem
placówki
Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały
sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Szemud Dotowany
zobowiązany jest zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków
otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Szemud, w kwocie …. zł (słownie:
….. zł)” wraz z podpisem oraz pieczęcią dyrektora szkoły (placówki) lub
osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego.
Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną niepubliczną formę
wychowania przedszkolnego sporządza rozliczenie wykorzystanej dotacji za
okres półroczny i roczny w danym roku budżetowym, ujęte w zbiorczym
zestawieniu obejmujące informację o kwocie otrzymanej dotacji na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Rozliczenie wykorzystanej w danym roku dotacji podlega przekazaniu do
Urzędu Gminy Szemud w terminach: do dnia 20 lipca danego roku za
pierwsze półrocze oraz do dnia 20 stycznia roku następnego – rozliczenie
roczne za rok poprzedni, oraz w sytuacji gdy następuje zakończenie
działalności w trakcie roku budżetowego – w terminie do 20 dni od dnia
zakończenia działalności.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Szemud w części niewykorzystanej do
końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Szemud w
terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, zaś w sytuacji zakończenia
działalności w trakcie roku budżetowego, w trakcie do 20 dni od dnia
zakończenia tej działalności.
Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym w ust. 6 nalicza się
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od
dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 6.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Szemud:
1)
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2)
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9.

- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,
o których mowa w pkt. 1 lub pkt. 2.
Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Gminy Szemud nalicza
się począwszy od dnia:
1) przekazania z budżetu Gminy Szemud dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem,
2) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 8 pkt 2
niniejszego paragrafu w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości.

Rozdział V
Tryb i zakres kontroli
§5
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli. Kontroli podlega w
szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę
prowadzącą placówkę, w tym przede wszystkim liczby uczniów
wykazanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 4 i 7,
2)
prawidłowość wykorzystania dotacji.
2.
Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy
Szemud.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 kontrolujący ma prawo wstępu do
kontrolowanych placówek, a także mają prawo wglądu do prowadzonej przez
nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykorzystania dotacji, w tym w szczególności:
- faktury, rachunki i dowody przelewu dotyczące wydatków bieżących,
- księgę ewidencji uczniów,
- dzienniki zajęć,
- dowody wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu,
- umowę o pracę,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli.
4. Osoba prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych,
przedszkole niepubliczne oraz inną niepubliczną formę wychowania
przedszkolnego na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w
terminie określonym przez kontrolującego.
5.
Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu
faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
6. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
7. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu protokołu.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody
do realizacji ustaleń kontroli.
9. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu
kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie

pokontrolne do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające
ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości,
zalecenia pokontrolne.
10. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest
zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym,
zawiadomić Wójta Gminy Szemud o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu kontrolnym.

Rozdział VI
Postanowienia przejściowe i końcowe
§6
1. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale stanowią jej integralną część.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/282/2001
Rady Gminy Szemud z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów
działających na terenie gminy Szemud, uchwała Nr XIII/101/2003Rady Gminy
Szemud z dnia 30 października 2003 r. oraz uchwała Nr XL/333/2005 Rady
Gminy Szemud z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad
udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy
Szemud, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt. a, który traci moc z dniem 31 grudnia
2010 r.
3. Dla dotacji udzielanych w roku 2010 niepublicznym przedszkolom stosuje się
wysokość dotacji ustaloną według zasad określonych w § 2 ust. 1 pkt a uchwały
Nr XL/333/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 września 2005 r. w sprawie:
szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie Gminy Szemud, tj. w wysokości stanowiącej 82%
ustalonych w Budżecie Gminy Szemud wydatków bieżących ponoszonych w
przeliczeniu na jednego ucznia (dziecko) w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Szemud.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym uchwała wchodzi w życie, z
zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt. a, który wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.

