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ZARZ^DZENIE NR 0050.<oK.2013
WOJTA GMINY PSARY
z dnia 10.10.2013 r.

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji spolecznych w zakresie projektu uchwaly w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary
niepublicznych szkol, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu

kontroli prawidlowosci ich wykorzystania.

Na podstawie : art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2013 r.
poz.594 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwafc* Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 pazdziernika
2010 r.w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i dziatelnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie, projektow prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dzialalnosci statutowej tych
organizacji

Postanawia si? przeprowadzic konsultacje spoleczne projektu uchwaly w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Psary niepublicznych szkol,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci
ich wykorzystania.

§2
Konsultacje bedq przeprowadzone w dniu 22.10. 2013 r.
§3

Projekt uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na
terenie gminy Psary niepublicznych szkol, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich wykorzystania zostanie opublikowany w dniu
11.10.2013 r. na stronie internetowej gminy Psary www.psary.pl w zakladce ORGANIZACJE
POZARZADOWE, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
§4

Konsultacje b?d^ przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wnioskow na
,,Formularzu zglaszania uwag i wnioskow do projektu Programu wspolpracy gminy Psary z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego
na rok 2013", stanowi^cym zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia.

§5
l.Wypelnione formularze nalezy skladac do dnia 21.10.2013 r. w siedzibie Urzedu Gminy Psary ul.
Malinowicka 4, 42-512 Psary lub poczta_ elektroniczn^ na adres e-mail: urzad(o),psarv.pl
2.Formularze anonimowe lub nie zawieraj^ce uzasadnienia nie b?d^ rozpatrywane.
§6

Informacja

o

wynikach

przeprowadzonych

konsultacji

zostana^

zamieszczone

internetowej gminy.

§8
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

C o) J T
Tomaszfa(iton

na

stronie

Uchwala Nr
Rady Gminy Psary
z dnia

roku

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych
na terenie gminy Psary niepublicznych szkol, przedszkoli i innych form

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidtowosci ich
wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) w zwiazku z art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Psary
uchwala :

§1
Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budzetu gminy Psary na dany rok budzetowy

sa. osoby prawne lub fizyczne prowadza.ce wpisane, zgodnie z art.82 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty, do ewidencji prowadzonej przez gmine
Psary:

1)

2)

niepubliczne przedszkola,

niepubliczne

formy

wychowania

przedszkolnego,

o

ktorych

mowa

w

przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 wrzesnia
1991 roku o systemie oswiaty,

3)

niepubliczne

szkoly

realizowany jest obowiazek

o

uprawnieniach

szkol

publicznych,

w

ktorych

szkolny lub obowiazek nauki.
§2

1.

Dotacji udziela sie na podstawie wniosku

osoby prowadza.cej

wpisana. do

ewidencji placowke, zlozonego w Urzedzie Gminy Psary, ul.Malinowicka 4, nie
pozniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaja.cego rok udzielenia dotacji.
2.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierac nastepuja.ce dane:

a)

nazwe, adres i typ szkoly lub placowki,

b)

nazwe i adres osoby prowadza.cej,

c)

numer i date zaswiadczenia o wpisie

do

ewidencji niepublicznych

szkol

i

placowek,

d) okreslenie planowanej liczby uczniow lub wychowankow, w tym uczniow i
wychowankow niepelnosprawnych,

e)

planowana. na nastepny rok liczbe uczniow

lub wychowankow niebedacych

mieszkaricami gminy Psary, majacych uczeszczac do przedszkola lub innych
form wychowania przedszkolnego,

f)

planowany termin wykorzystania dotacji oraz miejsce realizacji zadania,

g)

numer konta bankowego przedszkola, szkory lub placowki, na ktore ma bye
przekazana dotacja.

3.

Dodatkowo

w

odniesieniu

do

przedszkoli

i

innych

form

wychowania

przedszkolnego do wniosku nalezy dolaczyc imienny wykaz wychowankow
zamieszkalych na terenie innych gmin, zawieraja.cy:

4.

•

imie i nazwisko dziecka,

•

date urodzenia,

•

adres zameldowania oraz zamieszkania,

•

dokladna. date przyjecia do placowki,

•

informacje o przewidywanym czasie uczeszczania w roku budzetowym.

Osoba, o ktorej mowa w pkt.l, zglasza wszelkie zmiany danych zawartych we
wniosku, w terminie 14 dni od ich wystapienia.
§3

1.

Dotacje sa. przeznaczone na dofinansowanie zadan szkory lub placowki w
zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki.

2.

Dotacje moga. bye wykorzystywane wylacznie na pokrycie wydatkow biez^cych
szkoly lub placowki, w tym w szczegolnosci:
•

wynagrodzenia pracownikow i pochodne od wynagrodzen,

•

wydatki na utrzymanie obiektow szkol i placowek, w tym wydatki na
wynajem pomieszczen dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie
dzialalnosci dotowanej

placowki,

•

zakup wyposazenia dla szkol i placowek,

•

zakup pomocy dydaktycznych.

§4

1.

Dotacje sa. przekazywane w 12 czesciach w terminie do ostatniego dnia kazdego

miesiaca na rachunek bankowy szkoly lub placowki, z wyjatkiem grudnia, w
ktorym dotacja przekazana zostanie do dnia 10 grudnia.

2.

Warunkiem uruchomienia czesci dotacji w danym miesiacu jest zlozenie do
organu dotujacego, w terminie do 15 dnia kazdego miesiaca, z zastrzezeniem
pkt.3:

a) informacji o faktycznej liczbie uczniow lub wychowankow, w tym uczniow lub
wychowankow
przebiegu

niepelnosprawnych,

nauczania

wg

stanu

ustalonej
na

na

pierwszy

podstawie

dzien

dokumentacji

danego

miesiaca

z

wykorzystaniem wzoru stanowiacego zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly,

b) wykazu uczniow lub wychowankow uczeszczajacych do szkoly, przedszkola lub
innej

formy wychowania przedszkolnego zgodnie

z zalacznikiem nr 2

do

niniejszej uchwaly,

3.

W grudniu informacje o faktycznej liczbie uczniow lub wychowankow oraz wykaz
uczniow lub wychowankow nalezy zlozyc organowi dotujacemu w terminie do 5
grudnia.

§5

1.

Osoba

prowadzaca

szkole,

przedszkole

lub

inna.

forme

wychowania

przedszkolnego zobowiazana jest do:

a)

skladania

kwartalnych

rozliczeh

wykorzystania

dotacji

na

dany

rok

w

nast§pujacych terminach:

•

do 15 kwietnia za pierwszy kwartal,

•

do

•

do 15 pazdziernika za trzeci kwartal,

•

do 27 grudnia za czwarty kwartal.

15 lipca za drugi kwartal,

b) prowadzenia odrebnej ewidencji wydatkow finansowanych z dotacji,
c)

prowadzenia dokumentacji zawierajacej biezace informacje o rzeczywistej liczbie
uczniow.

2.

Obowiazek skladania informacji oraz rozliczen, o ktorych mowa w pkt.l dotyczy
rowniez lipca i sierpnia. Informacja o faktycznej liczbie uczniow i wychowankow
za lipiec i sierpien powinna uwzgledniac rowniez uczniow i wychowankow
ostatnich klas (absolwentow) i grup.

3.

Za miesiac grudzien osoba prowadzaca szkol?, przedszkole lub inn^ forme
wychowania

przedszkolnego jest

zobowiazana

zlozyc

organowi

dotujacemu

rozliczenie dotacji do 27 grudnia, a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej

wysokosci dokonac zwrotu na rachunek organu dotujacego w terminie do 31
grudnia.
§6

1.

Przedszkola

otrzymuja.

nastepuj^cych zasad:

z

budzetu

gminy

Psary

dotacje

ustalona.

wedhag

a) kwota dotacji na kazde dziecko odpowiadac bedzie 75% ustalonych w

budzecie gminy Psary wydatkow bieza,cych w przedszkolach publicznych w
przeliczeniu na jedno dziecko, z zastrzezeniem pkt.b.

b) na dziecko niepelnosprawne kwota dotacji odpowiadac bedzie 100% kwory
przewidzianej na niepelnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziahi
przedszkolnego w czesci oswiatowej

subwencji ogolnej

otrzymanej

przez

gmine Psary na dany rok budzetowy.

2.

Przedszkole

organizuja,ce

wczesne

dodatkowo na kazde dziecko
wysokosci

100%

wspomaganie

rozwoju

dziecka

objete wczesnym wspomaganiem,

kwoty przewidzianej

na jedno

dziecko

objete

otrzyma

dotacje w
wczesnym

wspomaganiem rozwoju w czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymanej przez
gmine Psary na dany rok budzetowy.

§7

Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymaja. z budzetu gminy Psary dotacje w
nastepujacej wysokosci:

a) kwota dotacji na kazde dziecko odpowiadac bedzie 40 % ustalonych w
budzecie gminy Psary wydatkow bieza_cych w przedszkolach publicznych w
przeliczeniu na jedno dziecko, z zastrzezeniem pkt.b.

b) na dziecko niepelnosprawne kwota dotacji odpowiadac bedzie 100% kwoty
przewidzianej na niepelnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziahi
przedszkolnego w czesci oswiatowej

subwencji ogolnej

otrzymanej

przez

gmin§ Psary na dany rok budzetowy.

§8

1.

Szkory, o ktorych mowa w § 1 pkt. 1 ppkt.3 niniejszej uchwaty, otrzymuja. z
budzetu

gminy

przewidzianej

Psary

na

na jednego

kazdego

ucznia

ucznia

danego

dotacje

typu

i

w

rodzaju

wysokosci

szkory w

kwoty

czesci

oswiatowej subwencji ogolnej przyznanej gminie Psary na dany rok.

2.

Szkory o ktorych mowa w § 1 pkt.l ppkt.3 niniejszej uchwaly, organizuja.ce
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymaja. dodatkowo na kazde dziecko

objete

wczesnym

wspomaganiem,

dotacje

w

wysokosci

100%

przewidzianej na jedno dziecko objete wczesnym wspomaganiem

kwoty

rozwoju w

czesci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymanej przez gmine Psary na dany rok
budzetowy.

3.

W przypadku braku na terenie gminy Psary szkoly publicznej danego typu i
rodzaju, o ktorej mowa w § 1 pkt.l ppkt.3 niniejszej uchwaly, podstawa. do
ustalenia dotacji sa. wydatki biezace ponoszone przez najblizsza. gmine na
prowadzenie szkoly publicznej danego typu lub rodzaju.

§9

Miesieczna stawka dotacji na jednego ucznia okreslana jest zarzadzeniem Wojta
Gminy Psary na dany rok kalendarzowy.

§ 10

1.

Gminie

przysluguje

prawo

do

przeprowadzania

kontroli

w

placowkach

dotowanych, o ktorych mowa w § 1 pkt.l niniejszej uchwaly, pod wzgledem
prawidlowosci wykorzystania dotacji przyznanej placowkom z budzetu gminy,
na cele okreslone w § 3 niniejszej uchwaly, oraz zgodnosci liczby uczniow
wykazanych w informacji miesiecznej, ktora stanowi podstawe do przekazania
dotacji.

2.

Osoby upowaznione do przeprowadzenia kontroli

maja. prawo wstepu

do

placowek oraz wgladu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych
osobowych uczniow tych placowek.

3.

Podstawa. do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowaznienie do kontroli, w

ktorym

wskazana

bedzie

kontrolowana

dotowana

placowka,

termin

przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objety kontrol^.
4.

Kontrolujacy

dokonuje

przedmiotem

kontroli

pisemnych

ustalen
na

oswiadczen

stanu

podstawie

oraz

opinii

faktycznego
dokumentow,

rzeczoznawcow

w

zakresie

pism

objetym

wyjasniaj^cych,

zebranych

w

toku

postepowania kontrolnego.

5.

Kontrolujacy moze z^dac od kontrolowanej dotowanej placowki sporz^,dzenia
niezbednych do kontroli odpisow lub wyciagow z dokumentow, jak rowniez
zestawien i obliczen opartych na dokumentach.

6.

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujacy przedstawia w protokole, ktory
podpisuje osoba prowadzaca dotowan^ placowke lub osoba upowazniona przez
ten podmiot.

7.

Na

podstawie

protokohi

kontroli

kontrolujacy

sporzadza

wystapienie

pokontrolne, w ktorym zawarte sa. wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez
osobe prowadzaca. dotowana. placowke.

8.

Dotowana placowka do ktorej zostalo skierowane wystapienie pokontrolne jest
obowiazana w terminie okreslonym w wystapieniu pokontrolnym zawiadomic
kontrolujacego o sposobie realizacji zalecen pokontrolnych.

§11
1.

Dotacja lub jej czesc wykorzystana niezgodnego z przeznaczeniem, pobrana
nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, podlega zwrotowi do budzetu gminy
wraz z odsetkami na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie o finansach
publicznych.

2.

W przypadku zakonczenia prowadzenia dzialalnosci przez dotowana. placowke
w trakcie trwania roku budzetowego, dotowana placowka zobowiazana jest
przedlozyc rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrocic wykorzystane dotacje
niezgodnie

z

przeznaczeniem,

pobrane

nienaleznie

lub

w

nadmiernej

wysokosci srodki z dotacji udzielonej z budzetu gminy w terminie 30 dni od
zakonczenia dzialalnosci na konto gminy.

§ 12

Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Psary.
§ 13

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku

Urzedowym Wojewodztwa

i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia.

Sl^skiego

