
UCHWAŁA Nr XVII/135/2004
Rady Gminy w Przywidzu

z dnia 19 października 2004r.

w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół 
podstawowych działających na terenie gminy Przywidz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /  w związku z art. 
90 ust.4  ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity : Dz.U. z 1996 
r. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami/  
Rada Gminy w Przywidzu, 
na wniosek Wójta Gminy Przywidz uchwala, co następuje:

      § 1
     1.  Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,  w których realizowany jest 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują z budżetu dotację, na każdego ucznia w 
wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w 
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Przywidz.
      2.  Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej w/w szkołę 
pod warunkiem :
     a/ przedstawienia Wójtowi Gminy Przywidz, nie później niż do
      30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji planowanej liczby  
      uczniów z powołaniem się na numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji
      prowadzonej  zgodnie z art. 82  ustawy o systemie oświaty,
     b/ wskazania nazwy i  numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana   
         dotacja.

§ 2
1.  Środki finansowe, na pokrycie rocznej dotacji, organ dotujący będzie

planował na  podstawie liczby uczniów zawartych w sprawozdaniu GUS, o którym mowa w § 
3. 

2.  Do czasu uchwalenia budżetu gminy podstawą do przekazania dotacji jest 
kwota przyjęta w projekcie budżetu gminy.

§ 3
Osoba prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej  jest zobowiązana 
do przekazania Wójtowi Gminy, w terminie 7 dni od daty wypełnienia sprawozdania GUS, 
danych dotyczących  ilości uczniów odpowiedniego typu szkoły  na dzień  30 września 
danego roku, według którego liczona jest subwencja oświatowa na rok następny. 

§ 4
         1.  Osoba  prowadząca  szkołę  przekazuje co miesiąc w terminie do 10 każdego 
miesiąca wykaz danych dotyczących ilości uczniów uczęszczających do szkoły w/g stanu na 
dzień 5-go danego miesiąca, zgodnie ze stanem z księgi ucznia i dziennika.

         2.  Organ dotujący, na podstawie składanych przez szkoły  sprawozdań 
o stanie uczniów, ustala wysokość przekazywanej dotacji w związku
ze zmiennością liczby uczniów. 

§ 5
         1.   Przekazywanie określonej kwoty dotacji na konto szkoły odbędzie się w 12 



częściach  w terminie do 20 każdego miesiąca.
2. Brak rozliczenia o którym mowa w § 7 ust. 1, spowoduje wstrzymanie 

przekazania następnej raty dotacji.  

§ 6
Wójtowi Gminy Przywidz przysługuje prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji
oraz  ewidencjonowania uczniów.

§ 7
1. Osoba  prowadząca  szkołę,  rozlicza otrzymaną dotację do 10 dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, za który otrzymała dotację. 
Sprawozdanie powinno zawierać : nazwę szkoły, wysokość otrzymanej dotacji  i za jaki 
miesiąc została ona wypłacona oraz liczbę uczniów.
Do sprawozdania należy dołączyć informację o poniesionych kosztach 
 z wyszczególnieniem na : 
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
b/ inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkoły,
c/  remonty. 

2.    Osoba prowadząca szkołę,  jest zobowiązana do dnia 31 stycznia roku następnego 
po wykorzystaniu dotacji przedłożyć organowi dotującemu w celach informacyjnych 
sprawozdanie roczne o działalności szkoły wraz z podaniem ilości uczniów oraz 
finansowe z wyszczególnieniem na : 
a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 
b/ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj. opłaty – za energię
elektryczną ,środki czystości  itd., 
c/ wydatki związane z remontami, 
oraz złożenie oświadczenia, że dotacja wydawana jest zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych.

         § 8
Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2005r.  

                                                                                    Przewodnicząca 
                                                                                    Rady Gminy Przywidz 
                                                                                    Krystyna Podgórska 


