
UCHWAŁA NR XXVIII/254/18  

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH                                                                                            

z dnia 9 lutego 2018 r.  

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych                                             

i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub 

fizyczne inne niż Gmina Pyzdry oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ust. 1 ustawy                

z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r.                 

poz. 2203), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych, prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż Gmina Pyzdry lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:  

1) przedszkoli;  

2) szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;  

3) podmiotów oświatowych prowadzących zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze;  

4) podmiotów oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.  

§ 2. 1. W celu uzyskania prawa do dotacji organy prowadzące niepubliczne przedszkola 

i szkoły składają Burmistrzowi Pyzdr odrębne wnioski o udzielenie dotacji, dla każdego 

prowadzonego przez siebie podmiotu oświatowego, o którym mowa w § 1, zawierające 

informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - nie później, niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3.                                                                                                                                                        

2. Organy prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły składają informacje                      

o planowanej na kolejny rok budżetowy liczbie dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 

w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - celem złożenia 

materiałów niezbędnych do zaprojektowania budżetu Gminy Pyzdry.                                        

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również organów prowadzących 

publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły, w zakresie podania planowanej liczby 

uczniów i wychowanków uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno - 

wychowawczych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania 

dotacji, o których mowa w art. 15 i art. 30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.  



§ 3. 1. Organ prowadzący dotowane jednostki oświatowe, o których mowa w § 1 składa 

w terminie do 5 dnia każdego miesiąca Burmistrzowi Pyzdr informację o faktycznej 

liczbie uczniów szkoły, przedszkola, uczestników zajęć rewalidacyjno -

wychowawczych i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na których 

przysługuje dotacja udzielana w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - 

według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.                                                                              

2. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.  

§ 4. 1. Organy prowadzące dotowane jednostki oświatowe, o których mowa w § 1 są 

obowiązana sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Pyzdr pisemne rozliczenie 

przyznanej dotacji za poszczególne podmioty oświatowe, o których mowa                              

w § 1 za okres od stycznia do grudnia – w terminie do 21 stycznia roku następnego.  

2. Roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ 

dotujący w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia. 

3. Organ prowadzący jednostkę oświatową, która kończy swoją działalność w trakcie 

trwania roku budżetowego składa, w terminie do 15 dnia następującego po terminie 

zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za 

okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.  

4. Organ prowadzący jednostkę oświatową, która w trakcie roku budżetowego, na który 

została udzielona dotacja, przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi składa,                     

w terminie do 15 dnia następującego po terminie jej przekazania, pisemne rozliczenie                     

z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia 

przekazania jej prowadzenia innemu podmiotowi.  

5. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Organy prowadzące jednostki oświatowe, o których mowa w § 1, zobowiązane 

są do :  

1) prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej w sposób umożliwiający 

jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy 

Pyzdry  

2) zamieszczanie na dowodzie księgowym adnotacji o zapłacie dokonanej z dotacji 

udzielonej z budżetu Gminy Pyzdry w danym roku ze wskazaniem kwoty dotacji;  

3) opisu przeznaczenia wydatku finansowego z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy 

Pyzdry potwierdzający sposób jej wykorzystania zgodny z celem dotacji.  

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania                                       

i wykorzystania dotacji przez podmioty oświatowe, o których mowa w § 1.  

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyzdrach na podstawie 

imiennego upoważnienia Burmistrza Pyzdr. 

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany 

podmiot oświatowy telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 7 dni przed 

terminem rozpoczęcia kontroli.  



4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach 

i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej oraz w obecności jego 

pracowników.  

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą, w siedzibie 

kontrolowanego podmiotu oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest 

dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 4, 

w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli. 

6. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej 

dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.  

7. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez organ prowadzący kontrolowaną jednostkę oświatową.  

8. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego 

kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie 

obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.  

9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają 

parafowaniu przez kontrolujących.  

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele 

kontrolowanego podmiotu oświatowego: organ prowadzący lub osoba reprezentująca 

organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.  

2. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę odmawia 

podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim 

adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie 

przyczyn odmowy podpisu.  

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych 

oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.  

4. Osoba reprezentująca lub organ prowadzący kontrolowany podmiot oświatowy może 

zgłosić Burmistrzowi Pyzdr w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, 

pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.  

5. Burmistrz Pyzdr rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia 

pisemnie kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia 

ich wpływu.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 


