UCHWAŁA NR XXXI/239/09
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Tarnowie Opolskim uchwala,
co następuje:
§ 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi
otrzymują dotacje z budżetu gminy.
§ 2. Dotacje otrzymują szkoły i placówki niepubliczne o których mowa w §1, pod warunkiem, że
osoba je prowadząca poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie
później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
uchwały.
§ 3. 1. Kwota dotacji będzie przekazywana w miesięcznych transzach, na podstawie przesyłanych
informacji miesięcznych z danej placówki o ilości uczniów (wychowanków) na pierwszy dzień roboczy
danego miesiąca, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Podana ilość uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki
i potwierdzona przez dyrektora szkoły albo osobę lub organ prowadzący szkołę.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, za miesiąc styczeń, osoba prowadząca szkołę
(placówkę) dołącza potwierdzoną kopię raportu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) dotyczącego
liczby uczniów lub wychowanków.
4. Dotacja za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień, liczona będzie wg liczby uczniów z ostatniego
miesiąca nauki w danym roku szkolnym.
§ 4. 1. Kwota dotacji nie może być większa od wynikającej z ilości uczniów zgłoszonych przez
placówkę w raporcie SIO.
2. Dotacja na liczbę uczniów przekraczającą zgłoszoną w SIO może być przekazana po uzyskaniu
środków z tego tytułu przez Gminę Tarnów Opolski.
§ 5. Podmiot prowadzący szkołę, który otrzymuje dotacje z budżetu Gminy Tarnów Opolski
zobowiązany jest do przekazania do dnia 5 każdego miesiąca, miesięcznej informacji o wykorzystaniu
dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Wzór miesięcznej informacji o wykorzystaniu dotacji stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
lub placówkę, która otrzymuje dotacje z budżetu
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Gminy Tarnów Opolski, sporządza kwartalne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym
zestawieniu, obejmującym informację o wysokości otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na
poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Osoba lub organ prowadzący
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zobowiązany jest do przekazania do dnia 5 każdego miesiąca, miesięcznej informacji o wykorzystaniu
dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Wzór miesięcznej informacji o wykorzystaniu dotacji stanowi
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Osoba lub organ prowadzący szkołę lub placówkę, która otrzymuje dotacje z budżetu
Gminy Tarnów Opolski, sporządza kwartalne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym
zestawieniu, obejmującym informację o wysokości otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na
poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący szkołę przekazuje w terminie do 15 dnia
miesiąca następującego po kwartale udzielenia dotacji. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy
swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.
§ 7. 1. Organ dotujący szkołę prowadzi kontrolę wykorzystania dotacji pod względem legalności,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola powinna obejmować co najmniej 50% poniesionych wydatków w danym roku
budżetowym.
§ 8. 1. Kontrola jest przeprowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez
Wójta Gminy.
2. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu, datę, i miejsce wystawienia,
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących, nr dowodu osobistego)
3) oznaczenie kontrolowanego
4) określenie zakresu kontroli
5) przewidywany termin zakończenia kontroli
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia
§ 9. 1. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole
2. Protokół kontroli zawiera w szczególności
1) wskazanie kontrolującego
2) wskazanie osób kontrolowanych
3) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli
4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli
5) opis dokonanych ustaleń faktycznych
6) dokumentacja dotycząca przeprowadzonych dowodów
7) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień.
§ 10. 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od
dnia
jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia
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dowodowe.
2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia o których mowa w ust 1, i w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.

7) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień.
§ 10. 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie wnioski
dowodowe.
2. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia o których mowa w ust 1, i w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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