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Załącznik nr l do zarządzenia Nr .
Prezesa RIO w Kielcach z dnia roku
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UDZIELL;~YJA:N:ENIA W ZAKRESIESTOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001, Nr 55, poz. 577 z późno zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
B. DANE WNIOSKODAWCY
B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X ł. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) ( w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa &ełna
Gmina lizyn

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

Skarżyski Bliżyn Bliżyn

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kościuszki 79A

Kod pocztowy Poczta

26-120 Bliżyn

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)
Art. 78 d ust.2 ustawy o systemie oświaty

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszlych)
Na terenie Gminy Bliżyn funkcjonuje szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oraz niepubliczne
przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie.
Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/129/20 16 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bliżyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji Gmina udziela dotacji:
- dla niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art.90 ust 2b ustawy o systemie oświaty w wysokości 75%
podstawowej kwoty dotacji,
- dla niepublicznej szkoły podstawowej, o której mowa wart. 80 ust.3 ustawy w wysokości określonej w art.80 ust.3
ustawy.
Gmina nie posiada na swoim terenie przedszkola publicznego w związku z czym do obliczenia podstawowej kwoty
dotacji przyjęto wydatki najbliższej gminy prowadzącej przedszkole na podstawie art.78 a ustawy.
Podstawowa kwota dotacji dla publicznej szkoły podstawowej została wyliczona na podstawie wydatków bieżących



zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół podstawowych zgodnie z art. 78 b ustawy o systemie oświaty.
Przedszkole i szkoła podstawowa otrzymywały dotacje wyliczone zgodnie z powyższym art. , z uchwałą Rady Gminy
oraz ze złożoną informacją o aktualnej liczbie uczniów za okresy miesięczne od stycznia do września.
W związku z koniecznością dokonania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji wystąpiono do najbliższej gminy o
podanie aktualnej zaplanowanej kwoty wydatków bieżących na przedszkole publiczne w przeliczeniu na l ucznia wg.
stanu na dzień 30 września br. .
Z otrzymanej informacji wynika, że kwota zaplanowanych wydatków jest dużo niższa niż kwota przyjęta na początek
roku do wyliczenia dotacji.
Przeliczono również kwotę wydatków na I ucznia publicznej szkoły podstawowej, która po wyliczeniu zaktualizowanej
statystycznej liczby uczniów również uległa zmniejszeniu Iw szczególności z powodu znacznego zwiększenia się
liczby uczniów od l września/o
Stosując art. 78 d ustawy o systemie oświaty po ustaleniu zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia w
przedszkolu oraz w szkole podstawowej dokonano przeliczenia dotacji za m-ce styczeń-październik b.r co
spowodowało konieczność zmniejszenia dotacji dla obu stowarzyszeń.
W przypadku szkoły podstawowej należy potrącić kwotę około l5.000zł, natomiast w przypadku przedszkola kwotę
około 76.000zł.
W związku z tym za m-ce listopad i grudzień stowarzyszenia otrzymałyby zmniejszone kwoty dotacji, co w przypadku
przedszkola skutkuje przekazaniem dotacji za m-c listopad i grudzień w kwotach tylko około po l.300zł.
Przekazana dotacja za m-ce styczeń-wrzesień została wykorzystana co wynika ze złożonego rozliczenia dotacji za III
kwartał br. W przedszkolu jest 73 uczniów.
W związku z powyższym przedszkole nie będzie w stanie funkcjonować w m-cach listopad i grudzień !brak środków
na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na bieżące miesięczne opłaty l.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Czy pO ustaleniu zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na ucznia zgodnie z art.78 d ustawy o
systemie oświaty wg. stanu na dzień 30 września 2017 roku można dokonać przeliczenia dotacji
począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji tj. od m-ea listopada,
nie cofając się wstecz tj. nie pomniejszając sumy dotacji udzielonych za m-ce styczeń-październik
br.?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części c.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się według zasady określonej wart. 78 ust.2 ustawy o systemie
oświaty, zgodnie z którą:
,,2. Jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa wart. 78b ust. 1-9, dokonanej na
podstawie art. 78c ust. 3, lub w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostki samorządu terytorialnego dokonanej na podstawie ust. 1, wysokość dotacji, o której mowa wart. 80 ust. 2-
3ae i 5-5c, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia
obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której
mowa odpowiednio wart. 80 ust. 2-3ae i 5-5c, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej
podstawowej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia
poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji."
Dotacje za m-ce styczeń - październik 2017 roku dla stowarzyszeń na prowadzenie szkoły podstawowej oraz
przedszkola zostały przekazane na ich rachunki bankowe zgodnie z uchwała Rady Gminy Nr XVIII/129/2016 Rady
Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy Bliżyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Kwoty przekazanych
dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem co wynika ze złożonych kwartalnych rozliczeń dotacji.
Ustalona nowa zaktualizowana kwota dotacji będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej
przeliczeniu więc dotyczyć będzie tylko dotacji za m-c listopad i grudzień b.r.
Gmina nie może cofnąć się wstecz i przeliczyć dotację od m-ea stycznia do października. Obowiązek przeliczenia i
ogłoszenia zaktualizowanej kwoty dotacji ustalony jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty do dnia 31 października.



Dotacje za poprzednie m-ce zostały już wykorzystane, w związku z czym nie można ich pomniejszyć i potrącić.
Skutkowałoby to zagrożeniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola oraz ich płynności finansowej.
Za m-ce listopad i grudzień należy przekazać dotacje wyliczone według aktualnej podstawowej kwoty dotacji oraz
zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów natomiast suma dotacj i za m-c e styczeń październik pozostaje bez zmian.

Data wypełnienia wniosku [mię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej ,pow.m;OO'if!;

02.11.2017 Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Mar' alachnia


