
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na 

terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 80 
ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim 

uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr XIII/135/15

§  1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystania dotacji - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2. 

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr XLVIII/361/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na 
prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakresu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji oraz Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr L/384/14 z dnia 29 
stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/361/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania 
dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakresu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

2.  (1)  (skreślony).

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

 (2)  Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji.

§  1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych i niepublicznych 
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Oświęcim:

1)  przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli specjalnych;

2)  innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego);

3)  szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

Rozdział  1. 

Podstawa obliczania dotacji

§  2. 

1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości 
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, pomniejszonym o 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z 
budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Oświęcim, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Oświęcim dotację w 
wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Oświęcim wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Oświęcim w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 
dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

Wejście w życie: 1 stycznia 2016 r., 22 grudnia 2015 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy
Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
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4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 
dotację z budżetu Gminy Oświęcim w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez Gminę Oświęcim, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują 
dotację z budżetu Gminy Oświęcim na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących 
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na 
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Oświęcim, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Gminy Oświęcim na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w 
ust. 1-6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę Oświęcim.

8. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Oświęcim dotację w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z 
budżetu Gminy Oświęcim w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienione w ust. 9 otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotacje w wysokości 50% ustalonych w budżecie gminy Oświęcim wydatków bieżących 
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę 
niepubliczną poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

11. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Oświęcim na każdą osobę objętą tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Oświęcim.

Rozdział  2. 

Tryb udzielania dotacji

§  3. 

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, ośrodek lub placówkę, o których mowa w § 1 niniejszego trybu wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego trybu.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej szkoły (typu szkoły)/ośrodka/placówki/.

3. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący szkołę/ośrodek/placówkę w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosku zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1.

§  4. 

1. Dotacji udziela się na każdego ucznia/wychowanka/uczestnika zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wykazanego w miesięcznej informacji o ilości 
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz o aktualności prawa do otrzymania dotacji składanej nie później 
niż do dnia 10 każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień miesiąca.

2. Wzór informacji o liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego trybu.

3. W przypadku, gdy organ prowadzący szkołę/ośrodek/placówkę stwierdzi błędy w złożonej informacji o której mowa w ust. 2 w zakresie zwiększającej 
lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie składa korektę informacji o liczbie uczniów za dany miesiąc. Korekta ta będzie uwzględniona przy 
następnej transzy dotacji.

4. Dotacja przekazywana jest w 12 transzach miesięcznych. Miesięczna kwota dotacji obliczona jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1. 
Transze dotacji przekazuje się w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane we wniosku o udzielenie dotacji z zastrzeżeniem ust. 3.

Rozdział  3. 

Tryb rozliczania dotacji

§  5. 

1. Kwota dotacji udzielanej w roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez:

1)  przedstawienie przez osobę prowadzącą szkołę/ośrodek/placówkę informacji rocznej o wydatkach na działalność bieżącą w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej ponoszonych przez szkołę/ośrodek/placówkę, o których mowa w § 1, ze środków 
przekazanej dotacji, składanej do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego trybu, 
składanej odrębnie dla każdej szkoły/ośrodka/placówki,

2)  ustalenie przypadającej na rzecz gminy Oświęcim należności z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bądź ustalenie kwoty zobowiązania gminy Oświęcim z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o 
różnicę miedzy dotacją udzieloną, a dotacją należną za rok budżetowy.

2. Informacje, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1 stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji przekazanej szkole/ośrodkowi
/placówce za rok budżetowy.

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających poniesienie wydatków płatnych ze środków dotacji należy umieścić opis "Wydatek sfinansowany ze 
środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Oświęcim, za rok ... w kwocie ... zł. dla ... (szkoła/ośrodek/placówka) ... "wraz z podpisem i pieczęcią osoby 
uprawnionej.
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(1) § 2 ust. 2 skreślony przez § 1 ust. 1 uchwały nr XV/162/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Małop.16.264) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 
2016 r.

(2) Załącznik nr 1 zmieniony przez §1 ust. 2-4 uchwały nr XV/162/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Małop.16.264) zmieniającej nin. uchwałęz dniem 1 
stycznia 2016 r.

(3) Załącznik nr 2 zmieniony przez §1 ust. 5 uchwały nr XV/162/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Małop.16.264) zmieniającej nin. uchwałęz dniem 1 
stycznia 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

4. Rozliczenie dotacji na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 w odniesieniu do szkół/ośrodków/ placówek, które zaprzestały działalności w trakcie roku 
kalendarzowego następuje w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatniej raty dotacji, za okres pobierania dotacji w danym roku kalendarzowym.

5. Roczne rozliczenie dotacji oraz rozliczenie na podstawie ust. 4 dokonane przez organ prowadzący nie pozbawia gminy możliwości dochodzenia zwrotu 
dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w ustawie o finansach 
publicznych.

§  6. 

1. Organ dotujący dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji w terminie do 15 lutego następnego roku w oparciu o informacje oraz dane określone w § 4 
ust. 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 1. O dokonanym rozliczeniu zawiadamia się pisemnie organ prowadzący szkołę /ośrodek/placówkę.

2. Zwrot dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości następuje na zasadach i w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Ustalone i stanowiące należność gminy kwoty zwrotu dotacji wraz z odsetkami podlegają wpłaceniu na rachunek gminy Oświęcim.

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była wyższa niż dotacja należna organ prowadzący zwraca 
nadpłaconą kwotę dotacji w ciągu miesiąca od dokonania weryfikacji na rachunek bankowy gminy Oświęcim.

5. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, że wysokość kwoty udzielonej dotacji była niższa niż dotacja należna organ dotujący przekazuje w 
terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji wynikające z rocznego rozliczenia wyrównanie kwot dotacji należnej organowi 
prowadzącemu za rok poprzedni.

Rozdział  4. 

Tryb i zakres kontroli

§  7. 

1. Dotacje przekazane na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/ośrodka/placówki, o których mowa w § 1 podlegają okresowej kontroli przez organ 
dotujący w zakresie prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym danych stanowiących podstawę naliczenia dotacji i rozliczenia wykorzystanej 
dotacji.

2. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Oświęcim na podstawie imiennego upoważnienia.

3. O terminie i zakresie kontroli powiadamia się organ prowadzący oraz dyrektora placówki nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący obowiązany jest do udostępnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w siedzibie tej 
placówki.

5. Kontrola obejmuje sprawdzenie dokumentacji organizacyjnej, przebiegu nauczania oraz dokumentacji finansowej pod względem:

1)  prawidłowości i rzetelności danych zawartych w miesięcznych informacjach o liczbie uczniów;

2)  wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących placówki.

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia się w protokole sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony 
jest dla jednostki kontrolowanej.

7. Kontrolowany ma prawo w ciągu 14 dni od podpisania protokołu do złożenia pisemnych zastrzeżeń oraz wyjaśnień, co do zawartych w protokole 
ustaleń.

8. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski lub zalecenia kierowane do podmiotu 
kontrolowanego w terminie 14 dni od upływu terminu na złożenie wyjaśnień do protokołu kontroli.

9. Na wystąpienie pokontrolne podmiot kontrolowany jest zobowiązany zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w ciągu 
30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

 (3)  WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ...

grafika - [grafikę pominięto]

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW

grafika - [grafikę pominięto]

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Oświęcim1

grafika - [grafikę pominięto]
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