UCHWAŁA NR W'fi4DalI
RADY GMINY BIRCZA
z dria a3 puź:dńerntka Ż01 It'
szkół i pnedszko
w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliezania dotacji dla
kontroli prawidłowościich
niepublicznych z terenu Gminy Bircza araz trybui zakresu

nykozYstania

oświaty
Na podstawi e art.91ust.4 ustawy zdrua7 vłrześtia1'99t r. o systemie
i.ilt.4a ust.1 ustawy zdnta
@z.U. z2004r.Nr256,poz.Ż572zpóż.zm.)oraz-art.'L8ust.2pkt.15
Nr 142 poz.159l zpóź'z:rt)
8 marca 1990r.o samorząńzie gminnyrn @z.\J.z2001r.
Rada Gminy w Bircry uchwala co nastepuje:
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Rloz'działt'
Przepisy ogóIne

s1.

Ilekoć w przepisach niniejszej uchwĄ jest mowa o:
1.

I

(-"\ź'

o systemie
ustawie _na\ezy przfrzto rozumieó ustawę zdnta7 v,'rześnia1991rpóż'zm')
Qz.L] . z 20a4t. Nr256, poz.257Ż z
."tot" -

oświaĘ

podstawową

na[ezy ptzez'tórozumieć naleŻącądo systemu oświatyszkołę
ptzepisami 1staury
niepubliczną o uprawnieniach szkoĘ publicznej,isóra zgodni e z

do ewidencji szkół niepubiicznych
otrzymuje dótacjć zbvdżętuGminy i.1"'t
"pi'*a
prowadzon ej ptzez Wójta Gminy Bircza'
ptzęzto rozumiećta1eŻące do systemu
J. brzedszkolu ioaaziale przedszkóhym) - na1ery
1rtóre zgodłlte z
oświatyprzejszkole niepub1iczne iniepubticzny oódziałptzedszkolny),
jest
ewidencji szkół
do
wpisane
przepisami ustawy ot'"ń"j. dotucję ztuazetrrominy i
niepublicznych prowadz ortej ptzez W9j!a Grniny Bfucza'
Birczanazasadach
naLezy ptzezto rozumieó udzielonąz bu&Żetu Gminy
4. Dotacji
v' rozumieniu
podmiotową
dotację
określonych w art.qó ustalvy i niniejszej uchwale
jest
na dofinansowanie zadańw
ustaw},o finansach publicznych, która przeznaozona
oświaty,
zakreśie,o któryłrn mowa rn'art.90 ust.3d ustawy o systemie
osobę prawnąinnąniżjednostka samorządu
5. osobie prowadzącej - nalery przezto rozumieó
niepubliczną o
teryłoriainego iut ósobę fizycznąprowadzącąszkołę podstawową
opfu"^i.nii"t''"ł.oły publicznej oruz przedszkole niepubLictrrc.
,łczliarcalianjącego obowią-zek szkolny, atakŻe dziecko

-

6.

1.

uczniu - na|eży prr"itoro^rni"ó
rea|izujĄceroczn?prrygotowanieprzedszkolne'

Rozdział 2.
Udzielanie dotacji
$2.
wysokości100 %Isłłoty przswtdzianej
iczntaw
kazdego
na
szkole
przysfuguje
Dotacja
ogólnej
jednelo ,:cźniaóń.go typu i rodzajiszkoły w częścioświatowejsubwencji

otrzymywaxąpr7śzGminęBircza'

.1

'kazdego aczrlta
iotu":ipr"y.ńgu.1" przedszkolu (oddziałowi przedszkolnemu) na
* *yrofos ói łśrl,ustalonych w bud:Żecie gnainy wydatków bieżącyeh
_
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ponoszonych w pruedsŻkolach pubiicznych(publicznych oddziałachprzedszkolnycĘ w
pnelrczen u na jldneg o ucz'nią ztym że nauczłianiepełnosprawnego przysługuje w
ivysokości11Oi/ot*o:ty prz'evłidzianej na niepełnosprawnego llczłiaptz-edszkola {oddziału
przedszkolnego) w częscioświatowej subwencji ogóinej o1a:zymywartej ptzez Gminę

Bircza.

$3.
Dotacji udzielasię na rryniosek osoby ptowadz-ącej szi<ołę (pz,edsrkoLe) ńoŻony do Wójta
C'*i"y nte późruej nlŻ do 30 wrześniJroku poptzedzĄą,cego rok udzielenia dotaqi. Wzór
wniosku stanowi z-ałącznrknr 1 do niniejszej ucbwaĘ.
2. W roku 20L1 za czas-od wrześniado grudnia dotzcja moŻe byó udzieiona w miarę
posiadanych środków w Budzecie Gminy, na podstawie wniosku ńożsnego nte późrneJ nlŻ
do 2września}}1lr.
1.

$4.

cv

Dotacja prTy7navłanajest na 1 rok bulŻetovły ipzekazywana jest w 12 częściach
wterminie do ostatnięo dnia kaŻdego miesiąca nawskazany przez osobę prowadząca
rachunek bankowy szkoĘ (przedszko1a).
Kwoty dotacj i dl a szkoły (przedszkola) bęĘ przekazyvv ane w wys oko ścio dpowi adaj ąeej
Hłyónrcj1tózbieuczrriów wykazanych w informacji miesięczrej o faktycznej Liczbię
ucz'ntów,której wzór stanowizałącrnknr 2 do niniejszej uchwały.
jest Wójtowi
a
J.
lnformacja o iaktycnej Iiczbięuczniów, o któĄ mowa w ust.2 ptzekarywuta
Gminy aó o*a s kazaąo miesiąpa według stanu na pierwszy dzieitmiesiącą w którym
ma być przekazana dotacja.
liczby
4. W rniesiącu lipcu oraz siórpniu dotacje będą ptzekazywane na podstawie średniej
wysokości
ucznió,"r, w szkole podstawbwej i przedszkolu (oddzial e ptzedszkoinym) w
o lsórej
rł'
informacji,
ptowadzącą
odpowiadającej faktyc zrrrej licibić wykazanej przez osobę
1.

mowaw$4ust.2.

$s.

1.
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W przypadku' gdy wysokośó dotacj i uzaLeźuiona jest od wysokości częścioświatoivej
zuo'wńqi ogoń"3, do momentu otrymania od Ministra Finansów informacji o ostatecznej
się
wysokościcięsci óswiatowej subwencji ogólnej , do wyliczenia dotacji uwzględnia
wysokośó subwencj i planowanej .
Pó otrąłnaniu informacji, o ktorej mowa wust.l, z uwzględnieniem danych zawarĘch
subwencji óswiatowó3, dokonuje się korekt_y uysokości udzielonej dotacji

w meĘczce

w tęnninie 1 miesiącaod doręczenia Gminie Bbczaniniejszej informacji'

Rozdzial3.
dotacji

**t,.T?t:
1.
')

3.

Środki pochodzącez

dotacjiszkoła (przedszkole) zobowi ryana jestwydatkować do
dnia 31 grudnia danego roku bud:Żetowego.
sńar.i p"*r'" dzące zóotacjiniew1'korzystane w terminie, o którym mowa w ust.l, osoba
pro*ud"ąpa szkółę (przedszkole) zobowią3ana jest zvwóció do dnia 3l sĘcz'ntanastępnego

roku.
mowa
W przypadku nie dokonanianłtotuniewykorzystanej dotacji w terminie, o którym
z
wraz
zwrotu
do
*,;'t.ź;Wójt Gminy wydaje decyzjęokreślającąkwotęptzypadającą
następnego po
odsetkami, ókreślonymi jak dla zaległośapodatkowycĘ liczonyrni od dnia

upĘwie terminu zwrotu nie'*ykorzystanej dotacji.

h

$7.

osoba prowadząpa szkołę (przedszkole) sporządzaiprzekuląe Wójtowi Gminy Btrczatoczne
rońiczóntedotacji do dnia 3L sĘczntaroku następnego.WzórrczLicr'erlta dotacji stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej ucbwaĘ.

Rlozdzia'ł4.
wykorrystania dotacji
prawidłowości
tryb i zakres kontroli
$8.
prawo
kontroli wykorzystania dotacjiptzez szkołę
1. Wójtowi Gminy Birczaprzysługuje

/

-9

(przedszkole).
2. Kontro|a prawidłowościwykorzys r6u |tdz'ielonej dotacj i moŻe nastąpić: w trakcie
rea[izarjizadań,w syluacji z.akończeniadńałalnościszkoły (przedszkolą atakŻew
prą.padku ntezłożeniarczliczełltadotacji lub niewpłacenia do buÓżętu kwot z rozLicz-ęria
dotacji.
J. Kontoia, o której mowa w ust.2 będzie się odbywała w siedzibie dotowanej szkoĘ
(yłrzedsrkola) i będzie obejmowała sprawdzenie dokumentacji: orgałizacyjnej i finansowej
pod względem:
a) prawidłowościi rzetelności danych zawarĘch'w comiesięcznycb'inforrnacjach o liczbie

uczIiów,
b) rzeteiności zestawienia wydatków danego roku wykazanych w ńoŻonychrczliczeriach'

i sfinansowanych dotacją.
4. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany ptzez zespół kontrolujący oTaz
osobę uprawnionąze strony osoby prowadzącej szkołę (przedszkoie).
5. Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorrystania dotacji niezgoclnię zptzemlaczetiem'
pobrania dotacji nienaleznie iub rv nadmiernej wysokości będzie podstawą zobowięanta
dotowanej szkoły (przedszkola) do zrłrotu dotacji nazasadachrłynikających z ustaw;'
o finansach publicznych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

.L

se.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy.
$ 10.

Wykonanie uchwały polńerua się Wójtowi Gminy

Btcza.

$ 11.

Traci moc uchwała NR xDV64 lŻ01I Rady Grniny Bircza z dma 26 sierpnia 201 1 roku.

$ 12.

Uchwała wchodzi w Ęciepo upływie i4 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędow1T n
!/ojewództwa Podkarpacki ego, z mocą obowi ąnjącąod dnia 1 września 201 1 roku-
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,r8, inż. WtljciecĘ Bob9ulpki

UZASADNIEI.{IE
TJchwałareguĘe Ęb udzielani airaz]iczałia dotacji d\a srkóŁiprzedsrkoli niepublicznych
z terctuc''i"y-ei'ó za oraz tryb i zakes kontroli prawidłowościich wykorzystania.
specjalne,
Zgodnte zart.-9O ust'1 ustałłyo systemie oświaĘniepubliczne przedszkoLu,Y
szkoły podstawowe oraz gimnazją w Ęm z oddziałarrti integracyjnymi, zwyjątk'tem szkół
podstawowych specjalnyću,, gi^o-Jów specjalnycb. orazszkół podstawowycŁ artystycznycb',
on'ymują ó otzcje z'blizeug*i"y. botacje prze7'rrapzlne sąna dofinansowanie realizacji zadan
ksnakcanąwyóhowania i opieki, w tym profiial.lyki społecznej i mogąbyć
szt<óły *
"uk'''i"
wyłączntena pokrycie wydatków bieŻąsychszkoĘ. PontevłaŻ ustawa o systemie
wykorąrstane
os*iury*" otaesta pojęcia wydutt o* bieŻących, naLef stosować przepisy ar1.236 :ost- 2 i 4
jestwy9Ęlienie do Wójta Gminy
ustawy o finansach p"url^y"i'. Warunkiem udzielenia dotacji
Bkcziw terminie aó ania 3ó września roku poprzedzającęgo rok udzielenia dotacji z wnioskiem
o udzieienie dotacji.Wysokość udzie1onej dotacji warunkowana będzieliczhątlczsiów,
wysokościączęścioświatowejsubwencjiogóinej orazwysokościąw.vdatkówbieżącychptzedszkoli
Uchwała przewiduje moziiwośó
ąaaziałdw przedszkoinych) prowadzonych przezGminę Bir:cza.
od"i.l"oiu dotacji vr zoil w *i*ę posiadanych środków w buÓŻecie Gminy Bircza, na wniosek
'.
do 2 vtześrua}}Llr. Zakres kontroli obejmowaó będzie
z}oŻony do Wójta w tenrrinie
danych
dokumentacj ęorgantzacyjnąi finansowąpod względem prawidłowościi rzetelności
za.warĘch* loń.'ię cńychinformacjach o liczbie uczniów, rzetelnościzestawienia wydatków
do
danegó roku wykazanych w ńoŻonychraz\iczęruachi sfinansowanych dotacją' Zwrotowi
pobrana
budzltu gminybędzie podlegaó dotacjawykorzystana niezgodnie zprzezrLaczeniem,
nienaleźrnie lub w nadmiernej wysokości.
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