
        UCHWAŁA NR  XXVII/275/05  
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 5 sierpnia 2005 r. 
 
 
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Rymanów dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na 
terenie gminy Rymanów 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art 90 ust. 1, 2a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 
r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 778, Nr 122 poz. 1020) - Rada Miejska w Rymanowie  

 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala  się tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Rymanów dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Rymanów, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 
 
 

§ 2 
1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 1, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Rymanów. 

2. Na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacja udzielana jest w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia tego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Rymanów. 

 
§ 3 

1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego szkołę przedstawiony do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek powinien zawierać: 
1) wskazanie daty i numeru wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonego przez 
gminę Rymanów oraz decyzji stwierdzającej, że szkoła otrzymała uprawnienia szkoły 
publicznej; 
2) określenie planowanej liczby uczniów; 
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie 
uczniów; 
4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja; 
5) oświadczenie, że szkoła nie pobiera opłat (czesnego) za działalność dydaktyczną  
i opiekuńczo-wychowawczą w zakresie co najmniej ramowych planów nauczania. 

 
 
§ 4 

Dotacja jest przeznaczona na bieżącą działalność szkoły w tym, na działalność dydaktyczną 
i opiekuńczo – wychowawczą oraz na utrzymanie obiektów.  



 
§ 5 

1. Dotacja będzie przekazywana w 12 ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca  
z uwzględnieniem zapisu ust. 2. 

2. Wysokość dotacji ustalana będzie na podstawie danych o liczbie uczniów. 
 

§ 6 
1. Podmiot prowadzący szkołę sporządza i przekazuje Burmistrzowi Gminy, nie później niż  

w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od 
początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca  sprawozdawczego. Rozliczenie 
powinno zawierać: 
a) kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego 
miesiąca  sprawozdawczego, 
b) informację na jakie wydatki przeznaczona została dotacja, 
c) informację o bieżącej liczbie uczniów. 

2. Podmiot prowadzący szkołę w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku przedstawia 
Burmistrzowi Gminy informację o otrzymanej dotacji za cały poprzedni rok budżetowy oraz jej 
wykorzystaniu. 

3. Dotacja nie wykorzystana na cel określony w niniejszej uchwale podlega zwrotowi wraz 
z ustawowymi odsetkami do budżetu gminy Rymanów. 

4. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji. 
 

§ 7 
Dotacja nie przysługuje w przypadku nałożenia przez szkołę na rodziców (opiekunów) obowiązku 
uiszczania opłat (czesnego) za działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą w zakresie 
ramowego planu nauczania. 
 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 


