
UCHWAŁA NR XXII/141/2016
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 
446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 
z 2015 poz. 2156, z późn. zm.) – Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakresu kontroli ich pobrania i wykorzystania dla 
publicznych i niepublicznych: przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania 
przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Wolanów oraz osoby fizyczne. 

§ 2. 1. Przedszkola publiczne, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości 
równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - o której mowa w art.78b. ust.1 ustawy o systemie oświaty 
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji 
w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na 
terenie Gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, o którym mowa w art. 80 ust.2 ustawy o systemie oświaty, 
kwotę dotacji udziela się w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie, 
z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji 
w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

2. Publiczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Wolanów 
w wysokości równej przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy Wolanów. 

3. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie 
przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację 
z budżetu Gminy Wolanów w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – o której mowa 
w art.78b. ust. 1 ustawy o systemie oświaty z tym, że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest 
niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy . W przypadku braku na terenie Gminy Wolanów przedszkola 
prowadzonego przez gminę, o którym mowa w art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji udziela się 
w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 
przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na 
takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej 
dla gminy. 

4. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie art.71b 
ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu Gminy Wolanów w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gminy pod warunkiem, że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy informację o planowanej liczbie dzieci, 
które mają być objęte wczesnym wspomaganiem nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. Dotacja przysługuje niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 3 i 3ac 
ustawy o systemie oświaty. 
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5. Publiczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano odział przedszkolny otrzymuje na każdego ucznia 
tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie 
dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – o której mowa w art.78b ust. 
2 ustawy o systemie oświaty z tym, że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy . W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej 
prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny, o którym mowa w art.80 ust. 2da ustawy 
o systemie oświaty kwotę dotacji udziela się w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny w najbliższej gminie prowadzącej szkołę 
podstawową w której zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta 
wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji 
w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

6. Publiczne szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego 
ucznia z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu 
i rodzaju – o której mowa w art. 78b ust. 3 z tym, że gdy ta kwota dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na 
jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie 
przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy szkoły danego 
typu i rodzaju prowadzonej przez Gminę, o której mowa w art. 80 ust. 3 kwotę dotacji udziela się w wysokości 
równej podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższej gminie prowadzącej szkołę 
danego typu i rodzaju, z tym że gdy ta kwota dotacji z najbliższej gminy jest niższa od kwoty przewidzianej na 
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy wówczas udziela się dotacji w wysokości równej 
kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej. 

7. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczne: 
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Wolanów w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy pod warunkiem, że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy informację 
o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które 
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy pod warunkiem, że osoba prowadząca 
złoży w Urzędzie Gminy informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem 
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja przysługuje niezależnie 
od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1b,1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 3ac ustawy o systemie oświaty. 

2. Przedszkole niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty 
otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji 
dla przedszkoli – o której mowa w art. 78b ust.1, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji 
jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej 
subwencji ogólnej dla gminy . W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, 
o którym mowa w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty, kwotę dotacji udziela się w wysokości równej 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia 
niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego 
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminę udziela się dotacji w wysokości równej 
kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 
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3. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano odział przedszkolny spełniające warunki 
o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału 
przedszkolnego z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny – o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej 
prowadzonej przez gminę, w której zorganizowano oddział przedszkolny o której mowa w art. 90 ust.1ba ustawy 
o systemie oświaty, kwotę dotacji udziela się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół 
podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny w najbliższej gminie, która prowadzi szkołę 
podstawową w której zorganizowano odział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość 
dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie 
przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

4. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie 
przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego spełniająca warunki w art.90 ust.1c ustawy 
o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej 50 % 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – o której mowa w art. 78b ust.1 ustawy o systemie oświaty, z tym że 
na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego 
niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy . 
W przypadku braku na terenie Gminy Wolanów przedszkola prowadzonego przez gminę, o którym mowa w art. 90 
ust. 1c ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji udziela się w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta 
wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy 
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości 
równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy . 

5. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Wolanów o w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Wolanów , pod warunkiem że 
osoba prowadząca szkołę niepubliczną złoży w Urzędzie Gminy informację o planowanej liczbie uczniów nie 
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

6. Przedszkola niepubliczne niespełniających warunków, o których mowa w art.90 ust. 1b ustawy o systemie 
oświaty otrzymują z budżetu Gminy Wolanów o dotację na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli – o której mowa w art. 78b ust. 1, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta 
wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy 
informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, o którym mowa w art. 90 
ust. 2b ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji określa się w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta 
wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

7. Niepubliczne przedszkola specjalne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Wolanów 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminę Wolanów , pod warunkiem że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy 
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 
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8. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
niespełniająca warunków o których mowa w art.90 ust.1c ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia 
z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 
o której mowa w art. 78b ust. 1, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od 
kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy 
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, o którym mowa w art. 90 
ust. 2d ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji określa się w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta 
wysokość dotacji jest niższa od kwoty przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy 
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości 
równej kwocie przewidzianej w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

9. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano odział przedszkolny, niespełniające warunków 
o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia tego oddziału 
przedszkolnego z budżetu Gminy Wolanów dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - o której mowa w art.78b ust. 2 ustawy o systemie 
o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy 
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. W przypadku braku na terenie gminy szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, w której 
zorganizowano oddział przedszkolny o którym mowa w art. 90 ust. 2ea ustawy o systemie oświaty kwotę dotacji 
określa się w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny w najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową której zorganizowano 
oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego gdy ta wysokość dotacji jest niższa od kwoty 
przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla gminy udziela się dotacji w wysokości równej kwocie przewidzianej 
w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

10. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy 
Wolanów w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy pod warunkiem, że osoba prowadząca złoży w Urzędzie Gminy 
informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 4. 1. Dotację dla niepublicznych szkół, przedszkoli a także osób prowadzących wychowanie przedszkolne 
w innej formie wychowania przedszkolnego udziela się na podstawie złożonego do Gminy Wolanów wniosku 
zawierającego informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do 
złożenia w Urzędzie Gminy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie wychowanków 
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca ze wskazaniem liczby dzieci z innych gmin, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, czy też innej formy wychowania 
przedszkolnego wskazany przez organ prowadzący we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest 
powiadomić Urząd Gminy stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego. 

4. Dotacje za miesiące lipiec, sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów z miesiąca 
czerwca. 

5. Osoba prowadząca dotowane podmioty, o których mowa w § 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych 
we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia. 

Strona 4Id: CPXGW-BJHTK-UKCJX-DRLEL-EVTLF. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————



6. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy 
wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część 
dotacji za miesiąc grudzień w terminie do 15 grudnia roku budżetowego. 

§ 5. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, o których 
mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Wolanów pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za 
okresy roczne do 31 stycznia roku następnego - według załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały. 

2. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz 
korekt tych rozliczeń. 

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki 
i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie 
i opiekę, w tym profilaktykę społeczną. 

2. Kontrola obejmuje: 

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów oraz 
danych wykazanych w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dowodów 
wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów; 

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d 
i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej. 

3. Podstawą przeprowadzenia kontroli placówek dotowanych jest imienne upoważnienie do kontroli wydane 
przez Wójta Gminy Wolanów, określające termin przeprowadzenia kontroli, zakres oraz okres objęty kontrolą. 

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub 
pisemnie – nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. 

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu prowadzącego 
w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej 
jednostki. 

6. W przypadku braku dokumentów objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ 
prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu oraz terminie 
uzgodnionym z kontrolującym – nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie 
dokumentów podlegający kontroli. 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który 
podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki. 

8. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia 
trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wolanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Teresa Pankowska
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Wolanów 

Nr XXII/141/2016 z dn. 12.12.2016  r. 

………………………………………………. 
(pieczęć organu prowadzącego  

 

 

Pan 

…………………………………… 

Wójt Gminy Wolanów 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej z budżetu Gminy Wolanów na ……… rok 

 

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej  

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

………………………………………………………………………………………………….., 

2. Dane szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: 

a) Nazwa 

……………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………….. 

b) typ i rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego  

………………………………………………………………………………………………………

……………………..,………………………………………………………………. 

c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (dotyczy szkół niepublicznych: 

TAK/NIE
*
 

d) charakter: publiczny/niepubliczny* 

adres i numery telefonów  

……………………………………………………………………………………………………………

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

e) Numer rachunku bankowego dotowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Planowana liczba uczniów w ………..roku 

a) w przedszkolu w okresach: 

styczeń –sierpień……………… 

wrzesień – grudzień………….. 

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w okresach 

 styczeń – sierpień………………o rodzaju niepełnosprawności………………… 

…………………………………………………………………………………... 

         (wskazać rodzaj  niepełnosprawności) 

 wrzesień – grudzień…………..o rodzaju niepełnosprawności……………....... 

………………………………………………………………………………….. 
(wskazać rodzaj  niepełnosprawności) 
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b) w innej formie wychowania przedszkolnego w okresach: 

styczeń –sierpień……………… 

wrzesień – grudzień………….. 

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w okresach 

 styczeń – sierpień………………o rodzaju niepełnosprawności……………… 

…………………………………………………………………………………. 
     ( wskazać rodzaj  niepełnosprawności) 

 wrzesień – grudzień…………..o rodzaju niepełnosprawności…………………. 

………………………………………………………………………………….. 
     ( wskazać rodzaj niepełnosprawności) 

 

c) w szkole (bez uczniów w oddziałach  przedszkolnych ) w okresach: 

styczeń –sierpień……………… 

wrzesień – grudzień………….. 

  w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w szkole  w okresach 

 styczeń –sierpień……………… o rodzaju niepełnosprawności……………….. 

………………………………………………………………………………….. 
     ( wskazać rodzaj niepełnosprawności) 

 wrzesień – grudzień………….. o rodzaju niepełnosprawności…………………. 

…………………………………………………………………………………... 
     ( wskazać rodzaj niepełnosprawności) 

cc.  planowana liczba uczniów w oddziałach  przedszkolnych  w szkole podstawowej w okresach: 

styczeń –sierpień……………… 

wrzesień – grudzień………….. 

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach  przedszkolnych  w 

szkole podstawowej w okresach: 

 styczeń –sierpień……………… o rodzaju niepełnosprawności……………….. 

………………………………………………………………………………….. 
     ( wskazać rodzaj niepełnosprawności) 

 wrzesień – grudzień………….. o rodzaju niepełnosprawności……………….. 

………………………………………………………………………………….. 

     ( wskazać stopień niepełnosprawności) 

d) w przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego 

prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju) w okresach 

styczeń –sierpień……………… 

wrzesień – grudzień………….. 

4. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów 

 

……………………                                                          ……………………………………………. 
 Miejscowość ,data                                                                                                    Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela        

            osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę 
       

 

   

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Rady Gminy Wolanów 

Nr XXII/141/2016.z dnia 12.12.2-16 r. 

………………………………………………… 
 (pieczęć organu prowadzącego 
  
 
 

Pan 

……………………………………. 

Wójt Gminy Wolanów 

 

 

 

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca …………… 20…. roku 

 

 

1. Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki  

……………………………………………………………………………………………

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

2. Aktualna liczba uczniów: 

a) w przedszkolu ……………………………… 

 w tym liczba uczniów niepełnosprawnych……………. 

i rodzaj niepełnosprawności…………………………………………………… 

b) w innej formie wychowania przedszkolnego:……………..  

 tym liczba uczniów niepełnosprawnych………………. 

i rodzaj niepełnosprawności…………………………………………………… 

c) w szkołach (bez uczniów w oddziałach przedszkolnych):……………………………..  

 w tym liczba uczniów niepełnosprawnych………………………………….. 

i rodzaj niepełnosprawności…………………………………………………… 

cc. w  oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych…………………………. 

 w tym liczba uczniów niepełnosprawnych………………………………….. 

i rodzaj niepełnosprawności…………………………………………………… 

d) w przedszkolach, szkołach podstawowych, innych formach wychowania 

przedszkolnego  prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem):…………………. 

 

 

 

 

Strona 8
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: CPXGW-BJHTK-UKCJX-DRLEL-EVTLF. Podpisany



3 Wykaz uczniów z przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, uczniów 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych spoza terenu gminy Wolanów 

odbywających wychowanie przedszkolne na terenie gminy Wolanów        

 
L.P Liczba uczniów 

niebędących mieszkańcami 

gminy Wolanów 

Nazwa i adres gminy 

   

   

   

 

 

 

 

………………….                                                         ……………………………… 
Miejscowość ,data                                                                                           Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub 

przedstawiciela        

            osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę 

       

 

 

Id: CPXGW-BJHTK-UKCJX-DRLEL-EVTLF. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 9



1 
 

         Załącznik nr 3 

 do Uchwały Rady Gminy Wolanów 

Nr XXII/141/2016 z dnia 12.12.2016 r. 

……………………………………….. 
(pieczęć organu prowadzącego 
  
                                                                                                                                                 

 
 
Pan 
…………………………………… 
Wójt Gminy Wolanów 
 
 

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu gminy Wolanów 
za rok ..........… 

 
 
Nazwa i adres dotowanej szkoły,  przedszkola, innej formy wychowania 
przedszkolnego* 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Faktyczna liczba uczniów objętych dotacją :  

a) w szkole: 
 

Miesiące           Liczba   uczniów: Liczba uczniów 
objętych 
wczesnym 

Kwota otrzymanej 
dotacji 

Ogółem w tym uczniów 

niepełnosprawnych 

wspomaganiem  

rozwoju 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

Maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

Listopad     

grudzień     

RAZEM     
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b) w Oddziale przedszkolnym  w szkole podstawowej: 
 
Miesiące           Liczba   uczniów: 

 
Liczba uczniów 
objętych  

Kwota otrzymanej 
dotacji 

Ogółem w tym uczniów 

niepełnosprawnych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

Maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

Listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

c) w innej formie wychowania  przedszkolnego 
Miesiące           Liczba   uczniów: 

 
Liczba uczniów 
objętych  

Kwota otrzymanej 
dotacji 

Ogółem w tym uczniów 

niepełnosprawnych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

Maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

Listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

  

Strona 11
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: CPXGW-BJHTK-UKCJX-DRLEL-EVTLF. Podpisany



3 
 

 

d) w przedszkolu 

 
Miesiące           Liczba   uczniów: 

 
Liczba uczniów 
objętych  

Kwota otrzymanej 
dotacji 

Ogółem w tym uczniów 

niepełnosprawnych 

wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

styczeń     

luty     

marzec     

kwiecień     

Maj     

czerwiec     

lipiec     

sierpień     

wrzesień     

październik     

Listopad     

grudzień     

RAZEM     

 

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Wolanów otrzymanej 

za rok …….. w kwocie ………….zł. 

 
Miesiąc Numer 

rachunku, 
faktury lub 

innego 
dowodu 

księgowego 

Pełna kwota 
zobowiązania 

Data 
wystawienia 

rachunku, 
faktury lub 

innego 
dowodu 

księgowego 

Nazwa wydatku Data 
dokonanej 
płatności 

Wskazane 
kwoty 

płatności 
angażującej 

środki dotacji 

       

       

       

       

       

       

       

       

Suma 
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w tym wydatki na: 

1. wynagrodzenia ……………………………………….. 

2. pochodne od wynagrodzeń………………………….. 

3. zakup książek , pomocy dydaktycznych…………… 

4. wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły ……… 

 

 

 

………………….                                                         ………………………………………. 
Miejscowość ,data                                                                     Pieczęć i podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela        

                osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę 

       

                                                                                                              
  
 
 
 
 
*- niepotrzebne skreślić   
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