UCHWAŁA Nr XXXV/266/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 1 grudnia 2005r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud etu Miasta i Gminy
dla niepublicznych placówek o wiatowych.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty
(Dz. U. 2004r. Nr 256, poz..2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nast puje:
§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, w których realizowany jest obowi zek szkolny lub obowi zek nauki. Dotacja
przeznaczona jest na pokrycie wydatków

zwi zanych z działalno ci

dydaktyczn ,

wychowawcz i opieku cz szkoły niepublicznej.
2. Wysoko

dotacji przysługuj cej na jednego ucznia w szkołach, o których mowa w ust. 1

okre laj przepisy z art. 90 ust. 2 ustawy o systemie o wiaty.
§ 2. 1. Dotacji udziela si

na wniosek organu prowadz cego szkoł

niepubliczn

o uprawnieniach szkoły publicznej, zwan dalej „organem prowadz cym”, zło ony do dnia 30
wrze nia roku poprzedzaj cego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi zał cznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia uchybie organ dotuj cy wzywa organ prowadz cy do ich
usuni cia w terminie 14 dni od dnia dor czenia wezwania. Wniosek nie poprawiony
w terminie pozostawia si bez rozpatrzenia.
3. Niezachowanie procedury okre lonej jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty
dotacji w bud ecie gminy.
§ 3. Wysoko

dotacji ustala Rada Miejska w uchwale bud etowej na dany rok.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji powinno by poprzedzone stwierdzeniem przez organ dotuj cy
zgodno ci danych przekazanych przez organ prowadz cy szkoł .
2. Organowi dotuj cemu przysługuje prawo kontroli dokumentów zwi zanych z liczb
uczniów.

§ 5. 1. Organ dotuj cy przekazuje dotacj na nast pny miesi c, obliczon wg aktualnej liczby
uczniów, wykazanej przez organ prowadz cy w terminie do 15 dnia ka dego miesi ca liczb
uczniów na pierwszy dzie

ka dego miesi ca, w rozliczeniu miesi cznym, jednak e nie

wi kszej ni planowana we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1. Wzór
wniosku stanowi zał cznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Organ dotuj cy przekazuje zaliczkowo 1/12 cz

nale nej dotacji na ucznia nie pó niej

ni do ostatniego dnia ka dego miesi ca.
3. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji b d

okre lone w zawieranej corocznie

umowie pomi dzy podmiotem dotuj cym a podmiotem prowadz cym szkoł .
§ 6. 1. Organ prowadz cy szkoł sporz dza i przekazuje, nie pó niej ni do 15 dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym przekazano zaliczkowo cz

dotacji, rozliczenie

z wykorzystania dotacji za okres od pocz tku roku kalendarzowego do ko ca danego
miesi ca. Rozliczenia dotacji organ prowadz cy dokonuje na podstawie liczby uczniów
ucz szczaj cych do niepublicznej szkoły, według stanu w ostatnim dniu danego miesi ca.
2. Rozliczenie dotacji sporz dza si
stanowi cym

zał cznik

Nr

3.

na formularzu okre lonym przez organ dotuj cy,
Nie

przekazanie

miesi cznego

rozliczenia,

o którym mowa w ust. 1 spowoduje wstrzymanie udzielenia dotacji na okresy nast pne.
§ 7. W przypadku nie wykorzystania dotacji podlega ona zwrotowi na rachunek Urz du
Miasta i Gminy Pleszew.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 9. Uchwała wchodzi w

ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urz dowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/266/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 roku o systemie o wiaty
niepubliczne szkoły otrzymuj

dotacje z bud etu gminy. Dotacje powy sze

dla szkół

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowi zek
szkolny lub obowi zek nauki przysługuj na ka dego ucznia w wysoko ci nie ni szej ni
kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w cz ci o wiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostk samorz du (art. 90 ust. 2a wskazanej
wcze niej ustawy).
W zwi zku z faktem, i od dnia 1 wrze nia 2005 roku na terenie Gminy Pleszew rozpocz ło
działalno
staje si

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiaj cymi do pracy w Pleszewie, konieczne
uregulowanie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud etu gminy szkołom

niepublicznym.

Zał cznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/266/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 1 grudnia 2005 r.
....................................................
(nadawca)

........................., dnia ....................
(miejscowo )

Urz d Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew
ul. Rynek 1

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ..................
1. Organ prowadz cy …………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres)

2.Nazwa placówki ………………………………………………………………………………………
3.Adres placówki …………………………………………………………………………………….....
4.Numer i data za wiadczenia o wpisie do ewidencji placówek ……………………………………

5. Regon placówki.....................................
6. NIP placówki ........................................
7. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym:
a) stycze – sierpie ………………………
b) wrzesie – grudzie ……………………

8. Nazwa i numer konta bankowego, na który ma by przekazywana dotacja:
……………………………………………………..……………………………………….…
(dla kogo) (bank i nr konta)

9. Organ prowadz cy zobowi zuje si do składania comiesi cznego sprawozdania z aktualnej
liczby uczniów wysoko ci otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
Organ prowadz cy informuje równie , e nie pobiera opłat (czesnego) za działalno
opieku czo-wychowawcz w zakresie co najmniej minimum programowego przedmiotów
obowi zkowych w szkole.
Adres do korespondencji:
.........................................
telefon ………

....................................................
(data, podpis i piecz

osoby upowa nionej

do reprezentowania organu prowadz cego)

Zał cznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/266/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 1 grudnia 2005 r.
....................................................
(nadawca)

........................., dnia ....................
(miejscowo )

Urz d Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew
ul. Rynek 1
INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW
w miesi cu …………………… w roku ...........

1. Nazwa placówki........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.Organ prowadz cy
3.Na dzie ............................ 20.........r. liczba uczniów wynosi: ..................................

.....................................
Sporz dził (-a)

...............................................
data, podpis i piecz osoby upowa nionej
do reprezentowania organu prowadz cego

termin składania informacji – do 15 dnia ka dego miesi ca

Zał cznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/266/05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 1 grudnia 2005 r.
....................................................
(oznaczenie organu prowadz cego
oraz adres i siedziba)

........................., dnia .....................
(miejscowo )

Urz d Miasta i Gminy Pleszew
63-300 Pleszew
ul. Rynek 1

ROZLICZENIE WYDATKOWANIA
dotacji udzielonej dla szkoły niepublicznej w roku ............
za miesi c ..................................
1. Pełna nazwa szkoły ................................................................................................................
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który przekazano dotacj
.......................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres organu prowadz cego szkoł
.......................................................................................................................................................
4. Nr identyfikacji REGON: ......................................................................................................
5. Nr identyfikacji podatkowej NIP: ..........................................................................................
Lp.

Wyszczególnienie

za miesi c

1.1 Faktyczna liczba uczniów w miesi cu
sprawozdawczym
Kwota udzielonej dotacji

liczba:

.....................................
Sporz dził(-a)

w złotych:

Narastaj co
od pocz tku roku
x
w złotych:

...............................................
(data, podpis i piecz osoby upowa nionej
do reprezentowania organu prowadz cego)

termin składania informacji – do 15 dnia ka dego miesi ca

