
UCHWAŁA Nr XXXVIII/ 317 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 21 listopada 2013 r. 

 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osobę prawną niebędącą jednostką 
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystywania 
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 i art. 40, ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 593, poz.645.) oraz art. 80, ust. 4 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.1) Rada Gminy 
Cegłów uchwala co następuje: 

§ 1 
1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Cegłów: 

przedszkoli, szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form 
wychowania przedszkolnego i innych placówek publicznych prowadzonych przez 
podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Cegłów 
dla szkół i placówek, o których mowa w ust. 1, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

 
§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę  z 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
3) placówce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1, ust. 1 

niniejszej uchwały, 
4) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka placówki wymienionej w § 

1, ust.1. 
 

§ 3 
Placówki wymienione w § 1 ust.1 niniejszej uchwały otrzymują: 

1) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80  ust. 2 ustawy –  na każdego ucznia z 
budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na 
jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów, pomniejszonych 
o stanowiące dochody budżetu Gminy Cegłów wpływy z opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, w tym że na ucznia 

                                                           
1
 Zmiany powyższej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 
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poz. 979, z 2013r, poz. 827. 
 



niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Cegłów, 

2) w odniesieniu do dotacji, o której mowa w art. 80  ust. 3 – na każdego ucznia dotację z 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia 
odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Gminę Cegłów, nie niższej niż kwota przewidziana na jednego 
ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Cegłów. 

 
§ 4 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek 
o przyznanie dotacji do Wójta Gminy Cegłów do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. O wysokości kwoty dotacji należnej na każdego ucznia Wójt Gminy Cegłów informuje 

pisemnie wnioskodawcę do 31 grudnia roku poprzedzającego udzielenie dotacji. Podmiot, 
któremu Wójt ustalił wysokość dotacji zwany jest dalej „uprawnionym do dotacji”. 

 
§ 5 

1. Uprawniony do dotacji składa do 10. dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów 
ustalonej według stanu na 1. dzień miesiąca. 

2. Wzór informacji, o której mowa w ust.1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, i 

przekazywana jest do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki, szkoły, 
przedszkola wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, 
o których mowa w ust. 4. 

4. Uprawniony do dotacji może złożyć korektę informacji, o której mowa w ust. 1, 
zwiększającą liczbę uczniów do ostatniego dnia miesiąca, którego korekta dotyczy. 

5. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w 
ust. 1, zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania 
liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. 

 
§ 6 

1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie wykorzystania dotacji z jej wykorzystania do 15 
stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, 

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
1. Do 28 lutego roku następnego Wójt Gminy Cegłów potwierdza prawidłowość rozliczenia 

dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Cegłów ,o czym 
zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji, 

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Cegłów z tytułu wyrównania dotacji należnej za 
poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy placówki, szkoły, 
przedszkola wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 w terminie do ostatniego 
dnia marca następnego roku budżetowego.  

 
 
 



§ 8 
1. W dotowanych placówkach Wójt Gminy Cegłów może okresowo przeprowadzić kontrole, 

o których mowa w art. 80, ust. 3e ustawy, 
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Cegłów 

upoważnieni przez Wójta Gminy Cegłów, zwani dalej kontrolerami, na podstawiee 
imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego: 
1)  numer upoważnienia, 
2)  podstawę prawną, 
3) imię i nazwisko kontrolującego, 
4) nazwę i adres kontrolowanego, 
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych, 
6) zakres i termin kontroli, 
7) czas trwania kontroli. 

§ 9 
1. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący podmiot kontrolowany o 

terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli co najmniej 14 dni przed kontrolą, 
2. Kontroler ma prawo do wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, 

pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem wymogów o tajemnicy 
ustawowo chronionej. 

§ 10 
Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, który podpisują obie strony 
uczestniczące w czynnościach kontrolnych. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu 
kontroler przekazuje osobie reprezentującej podmiot kontrolowany, 

 
§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 12 
Traci moc uchwala Rady Gminy Cegłów Nr XXXVII/304/13 z dnia 26 września 2013r w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 

 
§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
        Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
        (-) Zygmunt Wojciech Kaska 
 


