Projekt
U C H W A ŁA NR XII/144/07
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 6 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na
terenie Gminy Biała.

Na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz
2004r. Nr 256,poz.2572, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 69,poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94,poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144,poz.1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227,poz.1658; z 2007r. Nr 42,poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, nr 120, poz.818
i Nr 181,poz.1292) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Biała dla
niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Biała.
§ 2
1.Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej otrzymuje z budżetu
Gminy Biała dotację na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Biała.
2. Wysokość kwoty przypadającej na jednego ucznia szkoły podstawowej przewidzianej w
części subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Biała ustala się na podstawie
metryczki otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierającej dane kalkulacyjne
przyjęte do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej obowiązujące w roku udzielenia
dotacji . Za podstawę obliczenia wysokości dotacji przyjmuje się: liczbę uczniów
statystycznych zgłoszonych przez podmiot prowadzący szkołę przeliczona przez
zastosowanie wag dla występujących w tej szkole kategorii uczniów. Uzyskana w ten
sposób liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez
finansowy standard podziału subwencji oznaczony w „metryczce symbolem A.
Jeżeli uczeń kwalifikuje się do różnych wag przeliczeniowych, to są one sumowane.
3.Do czasu otrzymania metryczki o której mowa w ust.2 na dany rok, dotacja obliczana jest
na podstawie wag przeliczeniowych i standardu A z roku poprzedniego.
4. W miesiącu następującym po miesiącu otrzymania metryczki zostanie dokonana korekta
przyznanej dotacji, uwzględniająca ustalone wagi kalkulacyjne dla wybranych kategorii
uczniów oraz finansowy standard A.

§3
1 Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej posiadająca w strukturze
organizacyjnej także oddział przedszkolny, otrzymuje dotację na każdego ucznia oddziału
przedszkolnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała, z tym, że na niepełnosprawnego
ucznia wysokości przewidzianej na niepełnosprawnych uczniów oddziałów przedszkolnych
według kategorii oznaczonych w metryczce podziału części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Biała.
2. Jeżeli do oddziału przedszkolnego uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem Gminy
Biała, koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ponosi
gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń. .Zasady zwrotu kosztów dotacji przez właściwą
gminę określa porozumienie zawarte z gminą, której mieszkańcem jest uczeń, na którego
przyznana jest dotacja. Nie przekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje
udzielenia dotacji dla oddziału przedszkolnego.

§ 4
Zmiana sposobu obliczenia dotacji może nastąpić w przypadku wprowadzenia przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej istotnych zmian w zasadach naliczania części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy.

§ 5
Wniosek o przyznanie dotacji powinien określać:
1 wnioskodawcę,
2. numer zaświadczenia i data wpisu do ewidencji szkół niepublicznych,
3. numer i date decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
4. planowaną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły z wyszczególnieniem:
1) ogólna liczba uczniów w szkole w klasach I – VI, w tym:
-uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów uczących się języka mniejszości narodowej
2) ogólna liczba uczniów oddziału przedszkolnego, w tym:
- liczba uczniów będących mieszkańcami innej gminy,
- liczbę uczniów niepełnosprawnych
5. numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,
6. zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Białej o zmianach zachodzących w
liczbie uczniów szkoły a w przypadku oddziału przedszkolnego zobowiązanie powinno
zawierać również dane o zmianach zachodzących w ogólnej liczbie uczniów oraz uczniów
będących mieszkańcami innej gminy. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1.
§6
1.Dotacja dla niepublicznych szkół zapisana w uchwale budżetowej Gminy Biała jest
wielkością roczną, która będzie przekazywana w miesięcznych częściach w terminie do 10
każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły.

2.Przed przekazaniem miesięcznej części podmiot prowadzący szkołę przekazuje w terminie
do dnia 5-go każdego miesiąca do Urzędu Miejskiego w Białej informację o aktualnej
liczbie uczniów w szkole i oddziale przedszkolnym według stanu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc przyznania dotacji, z wyszczególnieniem liczby uczniów w
oddziale przedszkolnym spoza Gminy Biała.
Wzór informacji określa załącznik Nr 2
3. Dotacja na miesiąc lipiec – sierpień przekazywana będzie w wysokości odpowiadającej
na liczbie uczniów według stanu na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z
uwzględnieniem również liczby uczniów ,którzy w miesiącu czerwcu otrzymali
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Brak informacji wskazanej w ust.2 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi
podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej części dotacji.
5. Podmiot prowadzący szkołę sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Białej co
miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie poźniej niż do dnia 5
następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3.
6. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio
uwzględniania w wysokości dotacji przekazywanej na następny miesiąc.
7. Rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Białej dokona w terminie
do dnia 31 stycznia roku następnego w oparciu o dane z informacji z § 7.
§7
Gminie przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w
informacji o której mowa w § 6 ust.2
§8
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/313/01 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2001r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bernarda Augustyna w Grabienie, której organem
prowadzącym jest Stowarzyszenie- Koło Grabina Związku Górnośląskiego.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dokonana ustawą z dnia 11 kwietnia 2007r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80 poz.
542) określiła nowe ramy zakresu przyznawania dotacji przedmiotowej dla szkół i przedszkoli
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. Zgodnie z art.90 ust.4 ustawy z dnia 07
września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn. zmianami)
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o których mowa w ust.2a-3b, uwzględniając w szczególności
podstawę obliczenia dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o
udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu dotacji. Dotacje dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba
prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę
uczniów nie późnej niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Zgodnie z art.14 ust.3 i 3a w/w ustawy dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku
szkolnego o którym mowa wyżej, jest zadaniem własnym gminy. Oddział rocznego
przygotowania przedszkolnego utworzony w publicznej lub niepublicznej szkole
podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego staje
się jednym z oddziałów szkoły, ale realizującym zadania wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z powyższym oddziały rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowane w
szkołach podstawowych należy traktować tak, jak przedszkola , którym przysługują dotacje
na każdego ucznia z budżetu gminy w oparciu o przepisy z art. 90 ust.2b i 2c ustawy o
systemie oświaty. Zgodnie z art.90 ust.2b dotacje dla oddziału rocznego przygotowania
przedszkolnego prowadzonego w niepublicznych szkołach podstawowych przysługują na
każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków
bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota subwencji ogólnej otrzymywanej
przez jednostkę samorządu terytorialnego. Przepisy art. 90 ust.2c stanowią, że gminy mają
obowiązek zwrotu kosztów dotacji w przypadku, gdy do oddziału rocznego przygotowania
przedszkolnego uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami innych gmin. Podstawą do
zwrotu kosztów dotacji jest porozumienie zawarte pomiędzy gminami określające tryb
realizacji obowiązku wynikającego z art.90 ust.2c.
W związku ze zmianą stanu prawnego istnieje obowiązek dostosowania dotychczas
podjętej uchwały w sprawie dotacji oświatowej dla niepublicznej szkoły z uwzględnieniem
nowego zakresu delegacji ustawowej.

Opracowała: M. Tomala
Biała, 2007-11-16

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/......./07
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 6 grudnia 2007r.
………………………………..
(pieczątka wnioskodawcy)
Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek Nr 10
48-210 Biała
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………………………
1. Wnioskodawca
a. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………
b. Adres : ……………………………………………………………………………………..
c. Typ szkoły i rodzaj szkoły : …………………………………………………………………
………………………………………………………………….
d. Osoba prowadząca szkołę : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………....
2. Numer i data wpisu7 do ewidencji szkół niepublicznych:
…………………………………………………………………………………………………
3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:
…………………………………………………………………………………………………
4. Planowana liczba uczniów:
1) w oddziałach szkolnych w okresie od stycznia do sierpnia ……… r.

………………….

- w tym uczniowie: uczący się języka mniejszości narodowej
- uczniowie niepełnosprawni

………………….
………………….

2) w oddziale przedszkolnym w okresie od stycznia do sierpnia

………………….,

w tym: będący mieszkańcami innej gminy (jakiej)
uczniowie niepełnosprawni

3) w oddziałach szkolnych od września do grudnia …………..r.

…………………..
……………………

………………….

w tym: uczniowie uczący się języka mniejszości narodowej
uczniowie niepełnosprawni
4) w oddziale przedszkolnym
w tym: będący mieszkańcami innej gminy ( jakiej)
uczniowie niepełnosprawni

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

5. Numer rachunku bankowego szkoły na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………
6. Zobowiązanie wnioskującego:
Zobowiązuje się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby
uczniów oraz do co miesięcznego rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami
Uchwały Rady Miejskiej w Białej Nr ………………………………z dnia ………………….

………………, data ……………….

………………………………..
(pieczątka imienna i podpis)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/......./07
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 6 grudnia 2007r.

…………………………………….
( pieczątka szkoły)

……………………………………….
(miejscowość, data)

Urząd Miejski w Białej
Ul. Rynek Nr 10
48-210 Biała

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW W MIESIĄCU
………………………………

r.

1.Liczba uczniów w oddziałach szkolnych na dzień 1-go danego miesiąca ……………...
w tym: uczniowie uczący się języka mniejszości narodowej

……………..

uczniowie niepełnosprawni

……………..

2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym:

…………….

w tym: uczniowie niepełnosprawni:

……………..

uczniowie spoza Gminy Biała

…………….

z wyszczególnieniem:
Lp. Imie i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres
zamieszkania

Nazwa gminy

...............................................
(podpis i pieczątka imienna)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/...../07
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 6 grudnia 2007r.
………………………………
(pieczątka wnioskodawcy)

………………………………………..
(miejscowość i data )

Urząd Miejski w Białej
ull. Rynek 10
48-210 Biała
ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESIĄC ……………………………….r.
Aktualna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym – stan na ostatni dzień miesiąca
Liczba uczniów oddziałów szkolnych
w tym: uczniów uczących się języka
mniejszości narodowej
uczniów niepełnosprawnych
Należna dotacja
Wysokość otrzymanej dotacji
Różnica : nadpłata
niedopłata
Liczba uczniów oddziały przedszkolnego

w tym: uczniów spoza gminy Biała
-uczniów niepełnosprawnych
Należna dotacja
Wysokość otrzymanej dotacji
Różnica:
niedopłata

Nadpłata

……………………………………..
(podpis i pieczątka imienna)

