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UCHWAŁA NR VII/56/11
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym 
i prowadzonym na terenie Gminy Byczyna przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz trybu i 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. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rady Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym 
i prowadzonym na terenie Gminy Byczyna przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 2. 1)Dotacja udzielana jest na wniosek podmiotu prowadzącego publiczną szkołę lub przedszkole. 

2)Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 
którego wniosek dotyczy. 

3)W przypadku podmiotu, który rozpocznie prowadzenie publicznej szkoły lub przedszkola w trakcie roku 
budżetowego, wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym 
rozpoczęciem funkcjonowania placówki. 

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

§ 3. 1). Do ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu prowadzącego publiczną szkołę, o których mowa w § 
1 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2)Do ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu prowadzącego publiczne przedszkole, o których mowa w § 1 mają 
zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

a) Podmiot prowadzący oddział przedszkolny przy publicznej szkole podstawowej, otrzymuje na każdego 
ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 
w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. 

3)Dotacja przekazywana będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły lub przedszkola 
w wysokości 1/12 części dotacji, w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca. 

4)Udzielona z budżetu gminy dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadań określonych w art. 
80 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 4. 1)Wykorzystanie dotacji podlega rozliczeniu. 

2)Ustala się następujące terminy rozliczenia udzielonej dotacji: 

1. do 31 lipca roku budżetowego za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, 

2. do 15 stycznia następnego roku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 

3)Rozliczenie z wykorzystania dotacji następuje na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4)Do rozliczenia, o którym mowa w ust 2 podmiot prowadzący publiczną szkołę lub przedszkole dołącza 
zestawienie dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków bieżących w kwocie przekazanych 
dotacji. 

5)Ostatecznie rozliczenie dotacji przekazane w roku budżetowym dokonywane jest przez Gminę w terminie do 
dnia 25 stycznia następnego roku. 

6)Ustalona kwota zobowiązania Gminy z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek 
bankowy szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 
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7)Ustalona i stanowiąca należność Gminy kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia 
nieprawidłowości. 

§ 5. 1)Gminie przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu 
nauczania i wychowania w dotowanych szkołach i przedszkolach. 

2)Decyzję o konieczności dokonania kontroli podejmuje Burmistrz Byczyny. 

3)Kontroli dokonuje upoważniony przez Burmistrza Byczyny pracownik Urzędu Miejskiego w Byczynie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Miejskiej w Byczynie 

Grzegorz Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/11

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/11

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

