UCHWAŁA NR XXXII/309/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz 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 Miejska w
Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, przekazywanych z budżetu Gminy
Namysłów, dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów, zwanych dalej placówkami
oświatowymi oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji.
§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek osoby prowadzącej placówkę oświatową.
2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, nie później niż do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie placówki oświatowej w trakcie
trwania roku budżetowego, wniosek o dotację należy złożyć nie później niż 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia funkcjonowania placówki oświatowej.
4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla placówki oświatowej stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Dotacja dla placówki oświatowej, o której mowa w § 2 ust. 3, udzielana jest od początku
roku budżetowego następującego po roku, w którym złożono wniosek.
§ 4. 1. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznej szkoły, o której mowa w § 1, ustala
się w kwocie przypadającej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Namysłów.
2. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepublicznego przedszkola, określonego w § 1,
wynosi 75 % ustalonych w budżecie Gminy Namysłów wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminę Namysłów.
3. Wysokość dotacji dla osoby prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego, o
których mowa w § 1, wynosi dla każdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów.
4. Wysokość dotacji dla placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka ustala się na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w
kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Namysłów.

§ 5. Osoba prowadząca placówkę oświatową, otrzymująca dotację, zobowiązana jest do:
1. sporządzenia i przekazania do Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w terminie do 15
dnia każdego miesiąca, informacji o liczbie uczniów wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2. sporządzenia i przekazania do Urzędu Miejskiego w Namysłowie rozliczenia dotacji
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w następujących
terminach:
a) do 15 lipca roku, w którym udzielano dotacji - za I półrocze,
b) do 15 stycznia roku następującego po roku udzielania dotacji - za rok;
3. zawiadomienia o zamiarze i terminie likwidacji placówki oświatowej.
§ 6. Nie przekazanie w terminie informacji, określonej w § 5 pkt 1, powoduje wstrzymanie
przekazywania kolejnej części dotacji. Złożenie zaległej informacji, najpóźniej do 15 grudnia,
jest podstawą do przekazania zaległej części dotacji.
§ 7. Burmistrz przeprowadza kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przez każdą
placówkę oświatową:
1. przynajmniej jeden raz w roku w placówce oświatowej, w zakresie:
a) sprawdzenia, w oparciu o dokumentację organizacyjną placówki oświatowej,
danych formalno-prawnych zawartych we wniosku o dotację,
b) sprawdzenia danych zawartych w informacji o liczbie uczniów, będących
podstawą do obliczenia dotacji,
c) sprawdzenia, w oparciu o dokumentację finansową i przebiegu nauczania,
prawdziwości danych zawartych w rozliczeniu dotacji;
2. na bieżąco, w zakresie terminowości składania informacji o liczbie uczniów i
rozliczenia dotacji.
§ 8. Tracą moc uchwały:
1. Nr XII/104/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 4 października 2007 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy
Namysłów przez podmioty niepubliczne,
2. Nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/309/09
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 października 2009 r.

………………………, dnia ……………
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
W ROKU ……………..

1. Dane placówki oświatowej:
1) pełna nazwa: …………………………………...………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
2) adres:……………………………………………………………………………………................
3) REGON: ……………………………………….,

4) NIP …………………………………

2. Dane osoby prowadzącej placówkę oświatową:
1) nazwa: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
2) adres: …………………………………………………………………………………………...…
3. Dane osoby reprezentującej placówkę oświatową lub jej pełnomocnika:
1) nazwisko i imię ……………………………………………………………………..……………..
2) tytuł prawny/pełniona funkcja: ……………………………………………………………………
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego placówki oświatowej, na który naleŜy przekazać
dotację: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............
5. Planowana liczba uczniów:
1) w okresie styczeń – sierpień: …………………………………., w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych ………………………………,
b) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………..
2) w okresie wrzesień – grudzień: ………………………………., w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych ………………………………,
b) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………..

……………………………………………….

…………………………………….

/pieczęć firmowa osoby prowadzącej placówkę oświatową/

/podpis osoby prowadzącej placówkę oświatową/

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/309/09
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 października 2009 r.

.

…………………………., dnia ..……………

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

1. Nazwa placówki oświatowej wraz z jej adresem: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............
2. Nazwa osoby prowadzącej placówkę oświatową: ……………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..................
3. Liczba uczniów w piątym roboczym dniu miesiąca …………………………………………...
(podać nazwę miesiąca, którego informacja dotyczy)

wynosi ogółem: …………………………………., w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych: ……………………......................................................,
b) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ………………………………..

……………………………………………..

……………………………………..

/pieczęć firmowa osoby prowadzącej placówkę oświatową/

/podpis osoby prowadzącej placówkę oświatową/

Uwaga! Termin składania informacji do 15 dnia kaŜdego miesiąca

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/309/09
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 października 2009 r.

………………………….., dnia …………………

ROZLICZENIE DOTACJI
*
za I półrocze/ rok ………………………..

1. Nazwa placówki oświatowej wraz z jej adresem: ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...............
2. Nazwa osoby prowadzącej placówkę oświatową: ……………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………..................
3. Faktyczna liczba uczniów w okresie rozliczeniowym: ………………………………………, w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych ………………………………,
b) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………..
4. Liczba uczniów, na których otrzymano dotację w okresie rozliczeniowym: ………………, w tym:
a) uczniów niepełnosprawnych ………………………………,
b) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………..
5. Kwota otrzymanej dotacji: ……………………………………………………………………………
6. Kwota wydatków bieŜących placówki oświatowej w okresie rozliczeniowym, pokrytych z dotacji:
…………………………………………………………………………………..

………………………………………………
/pieczęć firmowa osoby prowadzącej placówkę oświatową/
oświatową/

*

niepotrzebne skreślić

……………………………………..
/podpis osoby prowadzącej placówkę

