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UCHWAŁA NR LIII/375/10
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych zakładanych i prowadzonych 

przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146), art. 80 ust. 
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 
6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz.458 Nr 157, 1241 i Nr 219, poz 1705) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Z budżetu gminy Chełmża mogą być udzielane dotacje podmiotowe dla szkół 
publicznych zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie realizacji obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki. 

§ 2. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę pod warunkiem 
złożenia wniosku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji . 

§ 3. 1. Ustala się zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 
dotacji: 

1)nazwę i adres organu prowadzącego szkołę, 

2)imię, nazwisko oraz funkcję / stanowisko osoby reprezentującej organ prowadzący, 

3)nazwa i adres szkoły, 

4)Nr NIP i Regon, 

5)numer zezwolenia na prowadzenie publicznej szkoły, 

6)nazwę i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, 

7)planowaną liczbę uczniów. 

2. Do wniosku osoba prowadząca szkołę dołącza potwierdzone posiadanie uprawnień 
szkoły publicznej, statut i dokument rejestracyjny. 

3. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione. 

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
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§ 4. 1. Dotacja jest przyznawana na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom 
bieżącym przewidzianym/ planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu 
i rodzaju prowadzonych przez Gminę Chełmża nie niższej niż kwota przewidziana na 
jednego ucznia w szkołach danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Chełmża. Kwota ta jest ustalana przez Wójta Gminy Chełmża 
na dany rok budżetowy. 

2. Podstawę obliczania kwoty dotacji stanowi planowana liczba uczniów podana we 
wniosku oraz kopia sprawozdania „SIO" potwierdzona przez dyrektora szkoły. 

3. Do czasu ustalenia wysokości wydatków bieżących na dany rok budżetowy, a także 
wysokości subwencji oświatowej na dany rok, dotacja będzie udzielana na ucznia danego 
typu i rodzaju szkoły w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym. 

§ 5. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach w terminie nie później niż do 25 dnia 
każdego miesiąca. 

§ 6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji zaprzestania działalności szkoły. 

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte 
w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, 
z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. 

Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Organ prowadzący jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy o każdorazowej 
zmianie liczby uczniów. 

3. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji dokonuje się do dnia 30 stycznia roku 
następującego po roku, w którym udzielono dotacji za okres styczeń-grudzień. 

4. Dotacja w części niewykorzystanej w danym roku kalendarzowym podlega zwrotowi 
do organu dotującego w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia 
dotacji. 

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia 
okoliczności . 

6. Zwroty dotacji należy dokonać na konto Urzędu Gminy Chełmża . 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą 
a prowadzącym szkołę. 

2. W umowie należy określić szczegółowy opis zadania, termin wykonania, sposób 
rozliczania, kontroli, zwrotu niewykorzystanej dotacji. 

§ 9. 1. Szkoła, na prowadzenie której Gmina Chełmża udziela dotacji, może być 
kontrolowana w zakresie obejmującym prawidłowość wykorzystania dotacji. 

2. Kontroli w dotowanej szkole mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy w szczególności: 

1)kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanej w informacji, 
o której mowa w § 3 ust.1 pkt 7 uchwały, tym samym mogą mieć wgląd do 
dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji organizacyjnej szkoły; 

2)dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez prowadzący szkołę dotacji 
udzielonej z budżetu Gminy Chełmża. 
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3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli 
zawierającymi: 

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)opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych 
nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości, 

6)wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń 
i składania wyjaśnień do protokołu. 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu 
kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy 
zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu 
kontroli. 

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do 
realizacji ustaleń kontroli. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII/275/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych nie 
założonych i prowadzonych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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Uzasadnienie
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIII/375/10 
RADY GMINY CHEŁMŻA 
z dnia 27 kwietnia 2010r. 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art.80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb 
i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności 
podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 
o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji. 
Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień 
kontrolnych . Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie uregulowań w udzielaniu dotacji 
dla podmiotów innych niż jst. prowadzących szkoły publiczne i doprecyzowuje zasady 
udzielania , rozliczania i kontroli udzielonych dotacji z budżetu Gminy Chełmża. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/375/10

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 kwietnia 2010 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/375/10

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zalacznik2.doc
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