
UCIIWAł-A NR IV18/2010
RADY M]EJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia ó gudnia 2010 r'

w spnwie trybu udzieletria i rozliczenia ilotacji dla szkół niepublicfnych o upmwnieniach szkół publicznych

z budŹetu Gminy Gnie$kowo

Na Dodstawie aft' l8 ust' 2 pl.it t5 usta$} z dnia l8 marca l99or. o samofządzie gminnym (Dz. U' z 200lr. Nr

ld;J#;i;;;db;'' N; j{, i",. zjo,Ńi az' p-. 558, Nr 113, poz' 984,I|1j3: !'o" 1271 j Nr 214, poz. 1806'
,ńó,i.iilióił iil, il l;i, p"'' isos or; z zoo4r. Nr lo2, poz' 1055 i Nr |16, poz.|203, z200z|.N| 2I4,
i**'itóo. 

" 
uoo!,' N. r 7z po,' tłłt,,zoos,' Nt 17 poz. 128, z 2b05f' Nr l1s,.poz. 1451' z2006r. Nf 181 poz.

ijił' 
"io1i."ii. 

ąs 
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zń, ,zóot' Nr l38 po)' 9?4), i ań. 90 usl 2a irrst' 4z dnia 7 wrzęŚnia l99h.

" ",.L.l" "*i".y 
to'l. z 20o4r' Nr256 po;' 25 lź,oz.u. z2r:o4t.lsrto9 poz. l 16l, z 2003r. Nr |3,7 poz. 1304,

) zó.o.i.. Ń, ó p""' ozł ' z2oo4r.N| f13 ioz' f703, z 2oo4l' Nr 281 poz. 2]^8^1: z ?90'5::Nr 
17 eoz. I4I, z20o5|.

Ńil;;;;' 6i;"'od sr' N, tzz poz.rizo, zz00ir. Nr l37 poz' 130Ą z 2005r. Nr bl67 ooz' 1400' z 2005r. Nr

ói '"'.'iss. zxjost'Nr z'toą, ,zóo6 NI 144 poz. 1043, 2oó6f' Nr 2o8 poz' |532,'z2006.Nr 22,7 poz. 1658,

1.,łdł śłąźiii.it,i,' łińlłł1i'io p.^ sąi, z 2o07r. Nr 12o poz' 818, z 20o7r. Nr 1 15 poz. 791' z 2007f. Nr

80 pof'542) Rńa Mieiska UchtłaIa. co następuje:

s 1. Szkoły i placówki publiczne prowadzone ptzez ot}any i podmioty nie zaliczane do sektora finansów

oubiicznvct, otrzymują dotację z budzetLr Gmin; Gnie;kowo -*IY:o\oś:i 
równej wydatkom bieżącym

#;;;id;;;ń"; jiln"to i'."'niu i wychowanka w szkołach i placówkach tego samęgo typu i rodzaju

prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

$2. 1. Niepubliczne przędszkola otrzymują dotację -z budżetu cminy' Cnje\łkowo.w rłysokości fównej 75%

ustaionych łyżatków bieŹących ponoszonycńw przed szkolac h pub I ic zny ch w prze Liczeniu na j ędnego ucmia.

2' Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkój lubLiczn}ch p:*:tury 
:1 

bazie likwidowanei szkory

i orzeimuiacei obouja7ki UmIny w zaroesie reaIizacji obouiizku izl'olnego lub obo\łiazku nauki olr,amują

iii".]i ',u""l',.i" cńi"l Gni.,\ lo* o na LaŻdego ucznja w kwocie pveu idlenej na jednego ucfnia danego t) pu

i.oaJuju '"totyrv 
"'ęs"i 

oświatowej subwencjj ogótnej otfzymywanej przez cminę Gnięwkowo'

3' Dotacia przewidiana w s2 ust' 2 zostanie powiększona o kwotę w wysokości 6l'000 zł przewidzianą na

poĘcie koiztaw utrzymania obiekfu szkolnego w Gąskach.

4' Zwiększenie liczby uczniów w ciągu rol:u budżetowego w pźedszko]u iszkole. które otrzymuią dotacje

poń pr"'i"'"nł ri"'tu ucmiów zgłoszoĘ we wniosku o udfielenie dotacji' o których mowa w $ 3, nie powoduję

zwiększenia kwory dotacji.

6 3. l. Dotacii udziela się na wniosęk osoby plawnej lub firycz ej prowadzącej publiczną lub niepubliczną

szkje o uorawnieniach s^oł} pubIicZnej ora7 niepubIiczną placó$(ę.

2. wniosęk podpisany przez osoby uprawnione, przedstawiony organowi dotującenu nie później niż do dnia30

września roku póprzedzającego rok udzielenia dotacj i, powinien zawierać daneI

l) nazwa i siedziba szkoty, adręs, nr NIP, Regon;

2) numęr i datę zaświadczenia infolmującego o wpisie do prowadzonęj ewidęncji;

3)numef i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej w myśl aft' 82 ustawy o systemie oświaty;

4) numer konta bankowego' na które ma być przekazana dotacja;

5) planowa ąliczbę uczniów;

6 ) zobow iązan iedo in fo lmowan iao rganudo fu jącegoozmianachzachodzącychw l i c zb ięuczn i ów ,
\łychowanków;

7) akt fałożrycielski szkoły zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 7 wrześoia 1991r' o systemie oświaty (z póŹn.zn').
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3. Udzielenie dotacji następuJe na poostar'ie umo\ły zawańej pomiędfy Gminą a osobą prowadzącą szkołę'

w ń;; n-aL;y ;#iiio .i!"iga"'ł opis zadafia, termin wykonanią sposób rozliczanią kontroli, fwrotu

niewlkorrystanej doiacji.

4. osoba prawna fub rz!.znĄ o której mowa w ust. 1 sporządziła i Fzekazuje o€anowi dofującemu'- nie

po^i"iiij *!rąg" lo J"ipi upływie tłdego niesiąca, rozliczenie otrzymywany€h dolacji narastająco za okes

il;;ń .oti tat"na-żo*"go do koncńinionego miesiąca sprawozdawczego z uwzględnieniem aktualnej

liczby uczniów, wychowanków.

$ 4. Dotacja przekazywana będzie w okesach miesięcznych do 28 dnia danego mięsiąca.

65. t.organowi dotującemu przystuguję prawo kontroli $Tkorzystania dotacji' Całkowite rozliczede

or"&-**i.r'' a*".ii i".roko budletofrch następuje po sprawdzmiu pflez o|gan dotujący w jednostce

iotowanei zr6dłowej dókumentacji zawieĘjącej ewidencję uczniów, wychowanków.

2. w prrypadku otrrymania .lotacji wyższej, niz to wynika z faktycznej, liczby uczniów wychowanków lub

*r,ro."y.i-iJ oot""ji niózgodnie z ceiem, organ pro*aazący szkolę lub placówkę zobowiązany jest niezwłocznie

dó zwrótu kwoty nięnależnej dotacji z odsętki ustawo\łYmi'

s 6. wykonanie uchwaty powierza się Burmistrzowi Gnięwkowa.

s 7. Uchwała wchodzi wżycię zdnięm lstycznia 2011 I' i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

wojewódŹwa Kuj awsko'Pomorskiego'
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Uzasadnienie

Zailania w fakresie oświaty na teręnie ręjonu Gąsek przejęlo Wi:lskie. sl::aJ1szłe Kultufalflo-oświatowe

;M"ł".ojó^"';' tlo."gó a"iłanose !ęazie ioflnansówywania zbńżefu gminy. wcelu uregulowania

iokeślada zasad dolinansowylvanla przejmiotowe; działalnośoi oraf umoilirłienia. dalszego pzekaz}.wania

ililii. b'd""t"*y;h ;;;*ńowego 
.konieczne 

jeit podjęcie ninl.ej:z€j ucj':vały' Dofmansowanie do'czy

"yl"ito*'tJ'ą"v"ń 
."a'izowanych ź paragrafów ąźn'ązeo,iz'lo,ąloo. poprzednia uchwała okleślająca te zasady

obowiązuje bowiem do końca 20l0 roLu.
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