
RADA GMINY ZAPOLICE 
u l . Plac S t r a z a c k i 5 
9 8 - 1 6 1 Z A P O L I C E 

pow. zdurtskowolski, woj.)6dzkie 

UCHWALA NR XXVII/170/16 
RADY GMINY ZAPOLICE 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkol prowadzonych na terenie 
gminy Zapolice przez osoby prawne nieb^d^ce jednostkami samorzqdu terytorialnego lub osoby fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t. j . Dz. U. 2016 
r., poz. 446, poz. 1579) i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t. j . Dz. U. 2016 r. 
poz. 1943, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1954 i poz. 1985) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. 1. Ustala si? tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkol prowadzonych na terenie 
gminy Zapolice przez osoby prawne nieb^d^ce jednostkami samorz^du terytorialnego lub osoby fiz>czne oraz 
tryb i zakres kontroli prawidlowosci ich pobrania i wykorzystywania. 

2. Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie o systemic oswiaty nalezy przez to rozumiec ustaw? z 
dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t. j . Dz. U. 2016 r. poz. 1943, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1954 i 
poz. 1985). 

§ 2 . 1. Niepubliczne szkoiy o uprawnieniach szkol publicznych, w ktorych realizowany jest obowi^zek 
szkolny lub obowi^zek nauki, otrzymuj^ na kazdego ucznia dotacj? z budzetu Gminy Zapolice w wysokosci 
100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w cz?sci oswiatowej subwencji ogolnej otrzymywanej przez 
Gmin? Zapolice. 

2. Niepubliczne szkoiy podstawowe, w ktorych zorganizowano oddzial przedszkolny, nieb^d^ce szkolami 
podstawowymi specjalnymi, otrzymuj^ na kazdego ucznia tego oddzialu przedszkolnego z budzetu Gminy 
Zapolice dotacj? w wysokosci rownej podstawowej kwocie dotacji dla szkol podstawowych, w ktorych 
zorganizowano oddzial przedszkolny, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz 
kwota przewidziana na takiego ucznia niepetnosprawnego oddzialu przedszkolnego w szkole podstawowej w 
cz?sci oswiatowej subwencji ogolnej dla Gminy Zapolice. 

§ 3 . 1. Dotacji udziela si? na pisemny wniosek osoby prowadz^cej szkot?, ztozony w Urz?dzie Gminy 
Zapolice, w terminie do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj^cego rok udzielenia dotacji. 

2. Zlozenie wniosku jest warunkiem niezb?dnym do udzielenia dotacji. . , fi : 

3. Wzor wniosku stanowi zaiqcznik nr 1 do uchwaly. 

§ 4. Dotacja przekazywana jest w 12 cz?sciach, w terminie do ostatniego dnia kazdego miesi^ca, z tym ze 
cz?sc za miesi^c grudzieh jest przekazywana do dnia 15 grudnia roku budzetowego, na rachunek bankowy 
wskazany przez osob? prowadz^c^ szkol? we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru 
rachunku bankowego osoba prowadz^ca szkol? zobowi^zana jest powiadomic Urz^d Gminy Zapolice 
stosownym pismem informuj^cym o zmianie numeru rachunku bankowego. 

§ 5. 1. Wysokosc dotacji ustala si? oddzielnie dla kazdej szkoiy na rok kalendarzowy. ' 

2. Osoba prowadzqca szkol? lub osoba upowazniona przez ten organ zobowi^zane ŝ  do ztozenia w 
Urz?dzie Gminy Zapolice, w terminie do dnia 15 kazdego miesi^ca informacji o faktycznej liczbie uczniow, 
wedlug stanu na pierwszy dzien miesi^ca, w ktorym ma bye przekazana dotacja, wedlug wzoru stanowi^cego 
zal^cznik nr 2 do uchwaly. 

3. Liczba uczniow stanowi podstaw? do obliczenia kwoty dotacji naleznej szkole na dany micsicjc. 

4. Organowi dotuj^cemu przysluguje prawo kontroli danych, o ktorych mowa w ust. 3. 

5. Osoba prowadz^ca szkot? zobowi^zana jest udost?pnic na z^danie organu dotuj^cego dokumentacj? 
potwierdzajqc^ faktyczn^ liczb? uczniow ucz?szczaJ4cych do szkoiy oraz udzielania w tym zakresie 
niezb?dnych informacji. 
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6. Osoba prowadz^ca szkol? sporz^dza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji wedlug wzoru 
stanowi^cego zat^cznik nr 3 do uchwaly w terminie do dnia 15 stycznia roku nast^puj^cego po roku udzielenia 
dotacji. 

7. Wojt Gminy Zapolice w terminie do dnia 10 lutego danego roku budzetowego dokonuje rozliczenia 
dotacji za poprzedni roku budzetowy, o czym zawiadamia na pismie osob? prowadz^c^ szkol?. 

§ 6. 1. Wojt Gminy Zapolice kontroluje prawidlowosc wykorzystania dotacji na zadania okreslone w art. 90 
ust. 3d ustawy o systemic oswiaty. 

2. Kontroli dokonuje pracownicy Urz?du Gminy Zapolice. Podstaw? przeprowadzenia kontroli stanowi 
pisemne imienne upowaznienie wydane przez Wojta Gminy Zapolice. W upowaznieniu wskazany jest w 
szczegolnosci: kontrolowany podmiot, a takze zakres kontroli i termin kontroli. Kontroluj^cy jest obowi^zany 
powiadomic osob? prowadz^cq o planowanym terminie kontroli, co najmniej na 10 dni przed terminem 
kontroli. , - ; . • • > ; = ; -

3. Kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, podlega: 

1) zgodnosc ze stanem faktycznym liczby uczniow, wykazywanych w informacjach, o ktorych mowa w § 5 
ust. 2 uchwaly, na podstawie dokumentacji, stanowi^cej podstaw? sporz^dzania tych informacji; 

2) prawidlowosc pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej szkole; 

3) zgodnosc zlozonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 uchwaly, z 
dokumentacji organizacyjn^, flnansow^ i dokumentacj^ przebiegu nauczania szkoty. 

4. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, ze dotacja zostala: . » 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; ' ; ; / 

2) pobrana nienaleznie; 

3) pobrana w nadmiernej wysokosci, podlega zwrotowi na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
, 2009 r. o fmansach publicznych (t. j . Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). . . . . , , „ 

§7. l . Z przeprowadzonej kontroli sporz^dza si? protokol w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, z 
ktorych jeden otrzymuje kontroluj^cy i jeden kontrolowany. Protokol stanowi przedstawienie wynikow 
przeprowadzonej kontroli. 

2. Protokol podpisuje kontroluj^cy i kontrolowany. Kazda strona protokolu jest parafowana przez 
podpisuj^cych protokol. 

3. Kontrolowanemu przysluguje prawo zgloszenia. przed podpisaniem protokolu kontroli, zastrzezen co do 
ustalen zawartych w protokole kontroli. Zastrzezenia nalezy zglosic kontroluj^cemu na pismie w terminie 14 
dni od dnia otrzymania protokolu kontroli. 

4. W razie zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, kontroluj^cy jest zobowi^zany dokonac ich 
analizy i w miar? potrzeby podj^c dodatkowe czynnosci kontrolne. a w wypadku stwierdzenia zasadnosci 
zastrzezen - zmienic lub uzupetnic odpowiednig cz?sc protokolu kontroli. 

5. W razie nieuwzgl?dnienia zastrzezen w calosci lub w cz?sci kontroluj^cy przekazuje na pismie swoje 
stanowisko zglaszaj^cemu zastrzezenia. Zglaszajqcy zastrzezenia podpisuje protokol w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania stanowiska kontroluj^cego. 

6. W przypadku odmowy podpisania protokolu kontroli i ziozenia wyjasnieh kontroluj^cy czyni zapis w 
protokole. 

7. Odmowa podpisania protokolu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustalen 
kontroli. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Wojt Gminy Zapolice kieruje zaiecenia pokontrolne do 
osoby prowadz^cej szkol? w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokolu kontroli. 

9. Odpowiedzi na wyst^pienie pokontrolne udziela si? w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Osoba 
prowadz^ca szkol? jest w szczegolnosci zobowi^zana do poinformowania na pismie organu dotuj^cego o 
sposobie usuni?cia stwierdzonych uchybieh, stwierdzonych we wnioskach pokontrolnych. 
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§ 8. Traci moc uchwala nr XXXIl/219/10 Rady Gminy Zapolice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji 
dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkol zakladanych i prowadzonych na terenie 
Gminy Zapolice, przez inne podmioty nizjednostki samorz^du terytorialnego i ministrowie. 

§ 9. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 10. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym 
Wojewodztwa Lodzkiego, nie wczesniej niz 1 stycznia 2017 r. 

§ 11. Uchwata podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszeh i stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice. 

'4-. 
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' Za^cznikNr 1 do Uchwaly Nr XXVII/170/16 

- Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

WNIOSEK 
, o udzielenie dotacji z budzetu gminy Zapolice 

na rok 

Cz^sc A 

Dane o osobie prowadz^cej: 

Nazwa osoby prowadz^cej: 

Adres osoby prowadz^cej: 

Rachunek bankowy wlasciwy do przekazania naleznej dotacji (numer. nazwa i adres banku): 

Dane o osobie reprezentuj^cej osob^ prowadz^c^: 

Nazwisko i imi?: 

Pelniona funkcja: 

Cz^scB 

Dane o szkole: 

Nazwa: 

Adres: 

Data wpisu do ewidencjl: 

Nr wpisu: 

REGON i NIP: 

Dane kontaktowe: 

Nr telefonu: 

Adres poczty elektronicznej : 
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Cz^scC 

Dane o planowanej liczbie uczniow: 

1. Planowana liczba uczniow , w tym uczniow niepetnosprawnych 

ze wzgl^du na nastfpuj^ce rodzaje niepelnosprawnosci: {wymienic jakie) 

2. Planowana liczba uczniow obj^tych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 

3. Planowana liczba uczestnikow zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych 

4. Planowana liczba uczniow nieb^dqcych mieszkancami Gminy Zapolice 

Pieczgtka i podpis osoby prowadzgcej: 

Miejscowosc, data 

P R Z E W 
R A 

I C Z A C Y 
M I N Y 

Piotr Pb\iei Hryniuk 
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Zal^cznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXVII/170/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

INFORMACJA 
o faktycznej liczbie uczniow 

Dane o osobie prowadz^cej: 

Nazwa: 

Adres: 

Dane o szkole: 

Nazwa: 

Adres: 

Informuj^. ze: 

1) liczba uczniow wg stanu na dzieri 1 r. wynosi , w tym uczniow 

niepelnosprawnych: ze wzgl^du na {podac rodzaj niepelnosprawnosci): 

2) liczba dzieci obj^tych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na dzien I r. 

wynosi 

3) liczba uczestnikow zaj^c rewalidacyjno-wychowawczych wg stanu na dzien 1 r. wynosi 

4) liczba uczniow wg stanu na dzien I 

Zapolice wynosi 

r. niebedacych mieszkancami Gminy 

i ŝ  oni mieszkancami nast^puj^cych gmin: 

a) gmina - uczniow, 

b) gmina - uczniow. 

Podpis i pieczatka osoby prowadzqcej 

lub osoby upowaznionej 

Miejscowosc, data 

P R Z E W Q J M J J C Z A C Y 
R A D Y p \Y 

Piotr PaUel Hrynlulc 
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Zalcjcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXVII/170/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

R O Z L I C Z E N I E 
wykorzystania dotacji w roku 

Dane 0 osobie prowadz^cej: -

Nazwa: 

Adres: 

Dane e szkole: 

Nazwa: 

Adres: 

Zestawienie 

wydatkow poniesionych na biez^c^ dzialalnosc szkoiy finansowanej z dotacji w okresie obj^tym 

rozliczeniem 

L.p. Rodzaje wydatkow 

Wysokosc poniesionych 
wydatkow finansowanych 

w ramach otrzymanej 
dotacji 

1. Wynagrodzenia pracownikow 

2. 
Pochodne od wynagrodzeti (skiadki na ubezpieczenia 
spoleczne i Funduszu Pracy) 

3. Opiaty za media 

4. 
Zakup materiaiow, wyposazenia. ksiqzek i pomocy 
dydaktycznych 

5. Biez^ce naprawy 

6. Wydatki dotycz^ce wynajmu pomieszczen 

7. 

Pozostale wydatki nie stanowi^ce wydatkow 
inwestycyjnych, przeznaczone na realizacji zadan z 
zakresu ksztalcenia, wychowania i opieki, w tym 
profilaktyki spolecznej (wymienic w kolejnych 
pozycfach jakie) 

Ogolem kwota wykorzystanej dotacji 

Kwota otrzymanej dotacj i w roku 

Kwota wykorzystanej dotacji 

Kwota dotacji niewykorzystanej . 
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Miejscowosc, data 

Pieczqtka i podpis osoby prowadzqcej 

lub osoby upowaznionej 

P R Z E W j j ^ N I C Z A C Y 
; M I N Y 

Piotr/Ppwel Hryniuk 
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