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RADY GMINY BIRCZA
zdnta 26 sierpnia ŻaLLr'

w spmwie ustalenia trybu udzielania irozlńeaniadotacji dla szkół i plzedszkoli
nieiublicznych z terenu Gminy Birczzoraz trybu izakresu kontroli prawidłowościich

łykorrystania

Na podstawi e aft90 ust.4 ustawy z dnia7 wrz-sśnia 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z11air.Nr 256,poz .2572 zpóź.zm; oraz art.l8rst 2 pkt.tS i.art.4O usL1 ustawy z dnta
pz.IJ.z2001r- Nr 142 poz.159l zpóź'rm)
8 marca 1990r.o
"*ooądń"gpinnym
Rada Gminy w Birczy uchwala co nastepuje:

Rloz'dńnlL.
Pruepisy ogólne

Ilekroó wprzepisach niniejszej

$1.
ucłrwĄ jestmowa

o:

plzęzto rozumiec ustawę zdnia7 wrześntal991.t. o systemie oświaty
(Dz.U. z ŻOa4t. Nr256, poz.257 2 z p6ż'm")
- 11alęry weztó roanmieinależryądo systeanu oświaĘszkołę podstawową
?.
''łot*
niepubliczrą o uprawnieniach szkoły publiczrej,która zgodnie z przepisami ustawy
ofirymuje aótacji zbńtrewGminy i jest wpisana do ewidencji sz,kół niepŃliczrych
prowadmnej ptzez wójta Gminy Btrcza'
3. Przedszkolu (oddna1eprzedszkolnym) - rukezyprzeztorozumiećnaleźąse dosystemu
które zgodnie z
oświatypoj''mr niepubliczne (niąubliczry oddnałprzedszkolny),
jest rłpisane do ewidencji szkół
przepisami ustalvy otrzymuje dotucję zbadircfuĘinr i
niepublicznych prowadzonej plzezwójta Gminy Bircz-a'
4. oob,łi - nalery pu.ezto rozumieć udzieloną zbudiretuGminy Bkcza,na'asadach
w rozumieniu
okreśionych * *t.go ustawy i niniejszej uchwale dotację podmiotową
jęst na do_f1ansowanie zaóańw
ustalvy o fir'an*ach publiczrycĘ ktfuapv.enaszona

1.

5.
6.

ustawie

_11a1617y

zalaesie, o którym mowa w art.90 usŁ3d ustawy o systemie oświaĘ
nalezy plzśztorozumiec osobę p.rawnąinnąniż jednostka samorządu
osobie pro*uarĄnj
ósoĘ fizycmąptowatz'ryąsrkołę podstawową niepubliczną o
terytońtnego
szkoĘ pub1icalej onz p''..dszkole niepubliczne
dziecko
"piu"'i"oi*n
ucaniu łnlęry pńit"rozumieó uczniarealizująpego obowiąIek szkolny, atalrze
rcalinńąr,e rocarc przygotowanie przedszkolne'

ń

-

'

Rlrzdńał2.

Udzielanie dotacji
$2.

przełvtdzianq&a
Dotacjaprzysługr{eszkole nakażdegousniawwysokości100%kwoĘ
jednego u"^iuóń"go bryu i rodzaju szkoĘ w częścioświatowejsubwencji ogólnej
obzymywanej pr7śzGminę Bkcza'
Ż. ootac:ip'"y*łiepj" przedszkotu (oddziałowi przedszkotnemu) nakaiLdfrgo ucmia
ńy, ustatonych w budżecie gpoiny wydatków bieżryych
*

1.

'y'otosći

ffi
''lil
rll

wprzedszk+lr}

€ddzbłshpaedszkol*yłb) wprzeliczeniu na
jednego ucrui4 z Ęm Żę na ucnianięehosprawnego przysfuguje w wysokośa100%
kwoty przevwdńane1 na niepebosprawlrego vcnia pdszkoLa (oddziału przedszkolnego)
w cą*;i oświa*owqi silNll€tscii ogókj €fiuygył&arej pxz*z c€łĘ Biłczą

iliril

$3.

1. Do{aqiiłdzł}tssiercrłipiosekgsoĘp€łłŃ@j s*oĘ{pr.zedszkde)

z}sżrcn'y do

wojta

Gminynie póariej nlŻdo 30wrześniarokupoprzedzająuego rokudzieleniadotacji. Wńr
wniosku stanowi załącrnik nr 1 do niniejszej uchwaly.
Ż. $Vfo*E ffił|. asffi od vmaśniado s'!dni|a dffucjanatreĘc dziełonawmimę
posiadanych środlów w Budi:ecie Gminy' napodstawie wniosku ńożnnego ntepóźnltej ntz
da 2wrześnta20Ltł.

ry

s4.

y

1. Dotacja

pr:Tyznawanajest na 1 rok budzetowy, zzas&zeŻeniem $3 ust.z i przekarywana jest
lł t2 c.ąśniaśhw b,minie &26 kaudego Bie'*rya ffi wskazagy pxzf.zosoĘ prołildz#a

2.
3.

4.

rachunek bankowy szkoły (przedszkoła).
KwoĘ dotacji dla s*oĘ (przedsz.ko1a) będąprzekarywane w wysokości odpowiadająpej
fa**ycmej licdaie gaiółłr rł6rkaze81rch łłidorlmji ebsięcrej a &kĘrca$ licubb
uczriów, której wńr Śanowłzałrymlknt2 do niniejszej uchwĄ.
jest Wójtowi
Informacja o falctyczrej hczbie ucariów, o któĘ mowa w
pierwszy
Gminy do&b 5 kałAegp miesirya \łr€dĘ
m
dci€ń Biesiryą vr któryra

fur

ust2

mabyó pffśka?ffiadotacja
W miesiąpu lipcu oraz sierpniu dotasje będą przekazywane na podstawie średniej liczby
przedszJeol*1ą} w ułrsc&ości
w.anióły rv sz,kob podsalnnarcj i przsdszkołłł{€ezi€t€
p!7'ezosoĘ
ptowadzryąw infomacji' o której
odpowiadajryĘ {alłśyczarejŁszbiewykazaną
mowaw $ 4 usŁZ.

1. w przypadką

s5.

gdy rłrysokośćdotacji waleimionajest od wysokości cąścloświatowej
subwencji ogólnej, do momentu otzymania od Minisna Finansów infomacji o ostateczrej
rłysokościczęfui ośnzi#+nj s$łve,acji osóĘi , do u4ylicaeniaddffiłi ułaglęJ*ia
wysokośó subwencji
Po obzymaniu informacji' o kńręj mowawust.l, z uwzględnienie,m danych zawarĘch'w
mefiyczce subwencji oświatowej, dokonuje sĘ korekfy wysbkościudzielonej dotacji w
terminie 1 miesiąpa od doręłzenia Gminie Blrcra niniejszej inforrnacji.
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2.

Ęos&foł3-

Rodiczenie dotacji
$6.

1. Śroau

2.
3.

pomry zd@szfroła{p:zeds*olc)

jes{ rły&tkonrre do dnia 31

grudnia danego roku budżetowego.
śroa*ipocno'aząpc z dotaaji niw6ftmąnmaw &mrinĘ o ktor5łn mołrra w łreŁ t, osoba
ptowaśząra,szkołę(przeds*ole) zobowiryanajest zwrócić do dnia 31 styczri;a nasĘlnego
roku.
w&r,migie, o ł*órym mo$za w
w pzrypdłu Bie &ko{$aia zrłir€fir nieuykorry-*arej
ust.2, lvójt Gminy wydaje dwyzjęolreśĘąpąkłvoĘprzypadająpądo zwrofu wraz z
odsetkami, ołreślon1łnrijak dla zaLe$ości podatkowycĘ liczonymi od dnia nastfl)nego po
upływie terminu zwrofu niewykorrystanej dotacj i.

fuji

M
$7.

osobaprowadząpa szkołę $rzedszkoĘ sporządzaipvrkazłlje Wójtowi Gminy Btrcz'arocznę
rozliczenie dotacji do dnia 31 styczriarolnr nasĘnego. V/zór rozficrnnladotacji stanowi załąrznlk
nr 3 do niniejszej uchwĄ.

1.

Rozdzial4.
tryb i zaloes kontroli prawidłowościwykorzystania dotacji
$8.
Wójtowi Gminy Bircz-aprrysĘuje prawo kontoli wftorrystania dotacji przez szlcołę

(przedszkole).
Kontrola prawidłowościwykorzystania udzielonej dotacji możnnasĘlić:w trakcie
rcalizacji?lldańĘw sytuacji zakończenladziałalności szkoĘ (przedszkolą atakznw
p''ypjt o ntez}oŻeńarcz)iczeniadotacji lub niewpłacenia do bud:żefu kwot z rczhiczęnia
dotacji.
3. Kontrolą o której mowaw v'st.2będńe się odbywała w siedzibie dotowanej s?koły
(przedszkoĘ i będzie obejmowała sprawdzenie dokumentacji: otganlzasy1nej i finansowej
pod względem:
a) prawidłowościi rretelności danych zavłarĘch,w comiesięcnych inforrnacjach o liczbie
Ż.

Ł

ucaniów,

4.
5.

b) rzetelnościzestałvtęnlawydatków danego rołu wykazanych w ńożnnyehrazficz'eniach
i sfinansowanych dotasją
Przeprowadzenie konfioli dokumenfuje protokół podpisany pftnz zespoł kontroĘący oruz
osoĘ uprawnionąze sffony osoby ptowadząr'ej szkcłę furzedszkole).
Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorrystania dotacji niezgodnie zprz,ezrłaczetiemn
pobrani;a dotacji nlenaleirnie lub w nadmiemej wysokości bęnzie podstawązobovńryanta
do zrryrofu dotĄina zasńałhwynikajągych zustaw o
dotowanej
finansacb publiczrycb-

szkcry

Rozdział5

Postanowienia końcowe

$e.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stozuje się przepĘ ustawy.
$ 10.

Wykonanie

uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Bkczu
$ 11.

Uchwała wchodzi w Ęciepo upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, zmocąobowiryĄryąod dnia 1 września 2011 roku-

PRZEWoDNICzĄcY

RADY GMII{Y W BIITCZY
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UZASADNIEIYIE
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Uchwała reguluje nyb udzielania i rozhcz-anta dotĄi dla szkół i przedszkoli niepublicznych
zterenuGminy BirczlotazĘb i zakes kontroli prawidłowościich wykorzystania_
Zgodnte z art. 90 ust.l ustavy o systemie oświaty niepubliczne prusdszkot4 w tym specjalne,
szkoły podstawowe oraz gimnazją w tym z o ddztałami integracyj nymi, z wyj ątkiem szkół
podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych orazszkałpodstawowych ałłysĘcnryĄ
ot'ą^"jąóot""j" ia"az"wgpninv. Dotacje plrśzrrac7llue sąnadofinansorn'anie rca|iraĄizańaiI
s*óły ń *n"*i" ksxałcenią wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecanej i mogąbyó
wykorzystane wyłąsmie na pokrycie wydatków bieżryych szkoĘ. P anleważ ustawa o systemie
os*iutyoi" okąśłapojęcia wydatków bierącycŁ nalęzy stosować pruepisy ar1""z36l1st.2 i 4
ustałvy o finansach publicznych. \Marunkiem udzielenia dotacji jest wysĘlienie do Wójta Gminy
Birczawterminie do dnia 30 wrueśrłlarokupoprzedzaj ry'ąo rok udzielenia dotĄi z wnioskiem o
udzielęnie óotacji.Wysokośó udzielonej dotasjłwanmkowffia bsaahczbąusniów, wysokością
cąścioświatowejsubwencji ogólnej oraz wysokościąwydafkówbieŻryychprueószkob (oddziałów
prźedszkolnycĘ prowadzonych prznzCtminęBircza- Uchwała przewiduje możliwośćudzielenia
botacji w 2o11 r. w miarę posiadanych środków w bud:źpcie Gminy Btrczą na wniosek złoźnny
do V/ójta w terminie do2wv.esnia201'!'t.Zakres kontroli obejmowac będzie dokumentację
organiacyjnąi finansowąpod wz$ędeaprawidłowości i rzetslnościdanych zavłarty&'w
comiesięcznych infomrcjach ohclmeucniów,tzstęlgasci rstawiemawyóałków daaego roku
wykazanycL w ńoŻonycbrorAiczęnlaphi sfinansowanych doucją Zwrotovńdo budŻefu gniny
będ"i. póilegx dotĄawykotzysłananiezgodnie zpvsmaczsniem,pobrananienalefuie lub w
nadmienrej wysokoścl

