
Uchwała Nr 337/09 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom/oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach 

podstawowych/niepublicznym punktom przedszkolnym/niepublicznym zespołom wychowania

przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781 , z 2005 r.

,Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.

273,Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1292 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 0, poz. 416, Nr 145,

poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206 i Nr 56, poz. 458)

Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1.  Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec udzielane będą  niepublicznym przedszkolom/

oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych/ niepublicznym punktom

przedszkolnym oraz niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego znajdującym się

w ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez

osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. Ustala się następujące, obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec stawki dotacji: 

1. Na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału przedszkolnego przy

niepublicznej szkole podstawowej, wysokoś ć  miesięcznej dotacji wynosi 75% ustalonych

w budżecie gminy wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec  

2.  Na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału

przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej stawka dotacji wynosi 100%, kwoty

przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy

Miejskiej Zgorzelec.  

3. Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego/ zespołu wychowania

przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na

jedno dziecko w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miejska Zgorzelec.  

§ 3.  Warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, przez osobę

ubiegającą  się  o przyznanie należnych środków finansowych na prowadzenie niepublicznego

przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej/niepublicznego punktu

przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego, stosownego wniosku najpóźniej do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Do piątego dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, składa w Urzędzie Miasta

Zgorzelec informację  o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który

udzielana jest dotacja, z dodatkowym wyodrębnieniem liczby dzieci niebędących mieszkańcami

Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

2. Dotacja przypadająca na dany miesiąc przekazywana będzie do 25 dnia miesiąca na podstawie

informacji o faktycznej liczbie dzieci.  

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku

o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały.  

4. Do czasu uchwalenia budżetu gminy, podstawą do wyliczenia dotacji jest kwota przypadająca na

jednego wychowanka przyjęta dla przedszkoli publicznych,w projekcie budżetu.  

5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień)  liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi

średnią  liczbę  wychowanków faktycznie uczęszczających do przedszkola w okresie od stycznia do

czerwca danego roku szkolnego.  

6. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§   6 .  1. Organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczne

rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym: 

2. Ustalona kwota zwrotu dotacji stanowiąca należność Gminy Miejskiej Zgorzelec z tytułu: 

3. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dotujący może przeprowadzić kontrolę niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej przy

której prowadzony jest oddział przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie

z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d, 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty oraz zgodności

liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę  do przekazania

dotacji.  

§ 8.  Traci moc uchwała Nr 175/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie miasta

Zgorzelec, , uchwała Nr 198/04 Rady miast Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej

określenia przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz uchwała nr 80/07 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej określenia

przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) nazwę  oraz adres niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony

jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego ; 

2) imię  i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwę  osoby prawnej będącej organem

prowadzącym niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony jest

oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego; 

3) imię  i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego; 

4) numer identyfikacyjny REGON niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego; 

5) numer i datę  zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych

przez Gminę Miejską Zgorzelec; 

6) planowaną  liczbę  dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, którego wniosek

dotyczy; 

7) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

1) liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach,

2) kwotę otrzymanej dotacji w rozbiciu na poszczególne miesiące,

3) kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem,

4) kwotę dotacji do zwrotu.

1) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobranej w nadmiernej wysokości,

3) pobranej nienależnie. 

podlega wpłaceniu przez organ prowadzący niepublicznego przedszkola/szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, na rachunek Urzędu Miasta Zgorzelec,

w terminie 7 dni od daty przedstawienia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Przewodniczący Rady 

Artur Bieliński 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 337/09
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Uchwała Nr 337/09 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom/oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach 

podstawowych/niepublicznym punktom przedszkolnym/niepublicznym zespołom wychowania

przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781 , z 2005 r.

,Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.

273,Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1292 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 0, poz. 416, Nr 145,

poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206 i Nr 56, poz. 458)

Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1.  Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec udzielane będą  niepublicznym przedszkolom/

oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych/ niepublicznym punktom

przedszkolnym oraz niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego znajdującym się

w ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez

osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. Ustala się następujące, obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec stawki dotacji: 

1. Na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału przedszkolnego przy

niepublicznej szkole podstawowej, wysokoś ć  miesięcznej dotacji wynosi 75% ustalonych

w budżecie gminy wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec  

2.  Na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału

przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej stawka dotacji wynosi 100%, kwoty

przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy

Miejskiej Zgorzelec.  

3. Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego/ zespołu wychowania

przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na

jedno dziecko w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miejska Zgorzelec.  

§ 3.  Warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, przez osobę

ubiegającą  się  o przyznanie należnych środków finansowych na prowadzenie niepublicznego

przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej/niepublicznego punktu

przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego, stosownego wniosku najpóźniej do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Do piątego dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, składa w Urzędzie Miasta

Zgorzelec informację  o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który

udzielana jest dotacja, z dodatkowym wyodrębnieniem liczby dzieci niebędących mieszkańcami

Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

2. Dotacja przypadająca na dany miesiąc przekazywana będzie do 25 dnia miesiąca na podstawie

informacji o faktycznej liczbie dzieci.  

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku

o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały.  

4. Do czasu uchwalenia budżetu gminy, podstawą do wyliczenia dotacji jest kwota przypadająca na

jednego wychowanka przyjęta dla przedszkoli publicznych,w projekcie budżetu.  

5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień)  liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi

średnią  liczbę  wychowanków faktycznie uczęszczających do przedszkola w okresie od stycznia do

czerwca danego roku szkolnego.  

6. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§   6 .  1. Organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczne

rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym: 

2. Ustalona kwota zwrotu dotacji stanowiąca należność Gminy Miejskiej Zgorzelec z tytułu: 

3. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dotujący może przeprowadzić kontrolę niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej przy

której prowadzony jest oddział przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie

z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d, 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty oraz zgodności

liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę  do przekazania

dotacji.  

§ 8.  Traci moc uchwała Nr 175/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie miasta

Zgorzelec, , uchwała Nr 198/04 Rady miast Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej

określenia przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz uchwała nr 80/07 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej określenia

przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) nazwę  oraz adres niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony

jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego ; 

2) imię  i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwę  osoby prawnej będącej organem

prowadzącym niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony jest

oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego; 

3) imię  i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego; 

4) numer identyfikacyjny REGON niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego; 

5) numer i datę  zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych

przez Gminę Miejską Zgorzelec; 

6) planowaną  liczbę  dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, którego wniosek

dotyczy; 

7) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

1) liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach,

2) kwotę otrzymanej dotacji w rozbiciu na poszczególne miesiące,

3) kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem,

4) kwotę dotacji do zwrotu.

1) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobranej w nadmiernej wysokości,

3) pobranej nienależnie. 

podlega wpłaceniu przez organ prowadzący niepublicznego przedszkola/szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, na rachunek Urzędu Miasta Zgorzelec,

w terminie 7 dni od daty przedstawienia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Przewodniczący Rady 

Artur Bieliński 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.pdf
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Uchwała Nr 337/09 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom/oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach 

podstawowych/niepublicznym punktom przedszkolnym/niepublicznym zespołom wychowania

przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781 , z 2005 r.

,Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.

273,Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1292 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 0, poz. 416, Nr 145,

poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206 i Nr 56, poz. 458)

Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1.  Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec udzielane będą  niepublicznym przedszkolom/

oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych/ niepublicznym punktom

przedszkolnym oraz niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego znajdującym się

w ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez

osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. Ustala się następujące, obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec stawki dotacji: 

1. Na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału przedszkolnego przy

niepublicznej szkole podstawowej, wysokoś ć  miesięcznej dotacji wynosi 75% ustalonych

w budżecie gminy wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec  

2.  Na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału

przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej stawka dotacji wynosi 100%, kwoty

przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy

Miejskiej Zgorzelec.  

3. Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego/ zespołu wychowania

przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na

jedno dziecko w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miejska Zgorzelec.  

§ 3.  Warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, przez osobę

ubiegającą  się  o przyznanie należnych środków finansowych na prowadzenie niepublicznego

przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej/niepublicznego punktu

przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego, stosownego wniosku najpóźniej do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Do piątego dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, składa w Urzędzie Miasta

Zgorzelec informację  o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który

udzielana jest dotacja, z dodatkowym wyodrębnieniem liczby dzieci niebędących mieszkańcami

Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

2. Dotacja przypadająca na dany miesiąc przekazywana będzie do 25 dnia miesiąca na podstawie

informacji o faktycznej liczbie dzieci.  

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku

o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały.  

4. Do czasu uchwalenia budżetu gminy, podstawą do wyliczenia dotacji jest kwota przypadająca na

jednego wychowanka przyjęta dla przedszkoli publicznych,w projekcie budżetu.  

5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień)  liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi

średnią  liczbę  wychowanków faktycznie uczęszczających do przedszkola w okresie od stycznia do

czerwca danego roku szkolnego.  

6. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§   6 .  1. Organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczne

rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym: 

2. Ustalona kwota zwrotu dotacji stanowiąca należność Gminy Miejskiej Zgorzelec z tytułu: 

3. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dotujący może przeprowadzić kontrolę niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej przy

której prowadzony jest oddział przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie

z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d, 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty oraz zgodności

liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę  do przekazania

dotacji.  

§ 8.  Traci moc uchwała Nr 175/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie miasta

Zgorzelec, , uchwała Nr 198/04 Rady miast Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej

określenia przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz uchwała nr 80/07 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej określenia

przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) nazwę  oraz adres niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony

jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego ; 

2) imię  i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwę  osoby prawnej będącej organem

prowadzącym niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony jest

oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego; 

3) imię  i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego; 

4) numer identyfikacyjny REGON niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego; 

5) numer i datę  zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych

przez Gminę Miejską Zgorzelec; 

6) planowaną  liczbę  dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, którego wniosek

dotyczy; 

7) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

1) liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach,

2) kwotę otrzymanej dotacji w rozbiciu na poszczególne miesiące,

3) kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem,

4) kwotę dotacji do zwrotu.

1) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobranej w nadmiernej wysokości,

3) pobranej nienależnie. 

podlega wpłaceniu przez organ prowadzący niepublicznego przedszkola/szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, na rachunek Urzędu Miasta Zgorzelec,

w terminie 7 dni od daty przedstawienia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Przewodniczący Rady 

Artur Bieliński 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 337/09

Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zalacznik3.pdf
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Uchwała Nr 337/09 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

przedszkolom/oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach 

podstawowych/niepublicznym punktom przedszkolnym/niepublicznym zespołom wychowania

przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.

1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 281, poz. 2781 , z 2005 r.

,Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,

z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.

273,Nr 115, poz.791, Nr 180, poz. 1292 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 0, poz. 416, Nr 145,

poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 33, poz. 206 i Nr 56, poz. 458)

Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1.  Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec udzielane będą  niepublicznym przedszkolom/

oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych/ niepublicznym punktom

przedszkolnym oraz niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego znajdującym się

w ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec przez

osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. Ustala się następujące, obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec stawki dotacji: 

1. Na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału przedszkolnego przy

niepublicznej szkole podstawowej, wysokoś ć  miesięcznej dotacji wynosi 75% ustalonych

w budżecie gminy wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolach publicznych, których

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec  

2.  Na każde dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego/ oddziału

przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej stawka dotacji wynosi 100%, kwoty

przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy

Miejskiej Zgorzelec.  

3. Na każde dziecko uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego/ zespołu wychowania

przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących na

jedno dziecko w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miejska Zgorzelec.  

§ 3.  Warunkiem udzielenia dotacji jest przekazanie Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, przez osobę

ubiegającą  się  o przyznanie należnych środków finansowych na prowadzenie niepublicznego

przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej/niepublicznego punktu

przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego, stosownego wniosku najpóźniej do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. 1. Do piątego dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, składa w Urzędzie Miasta

Zgorzelec informację  o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który

udzielana jest dotacja, z dodatkowym wyodrębnieniem liczby dzieci niebędących mieszkańcami

Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

2. Dotacja przypadająca na dany miesiąc przekazywana będzie do 25 dnia miesiąca na podstawie

informacji o faktycznej liczbie dzieci.  

3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku

o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 7 niniejszej uchwały.  

4. Do czasu uchwalenia budżetu gminy, podstawą do wyliczenia dotacji jest kwota przypadająca na

jednego wychowanka przyjęta dla przedszkoli publicznych,w projekcie budżetu.  

5. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień)  liczba uczniów uprawnionych do dotacji stanowi

średnią  liczbę  wychowanków faktycznie uczęszczających do przedszkola w okresie od stycznia do

czerwca danego roku szkolnego.  

6. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§   6 .  1. Organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, w terminie do 15 stycznia każdego roku sporządza roczne

rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym: 

2. Ustalona kwota zwrotu dotacji stanowiąca należność Gminy Miejskiej Zgorzelec z tytułu: 

3. Wzór informacji miesięcznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dotujący może przeprowadzić kontrolę niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej przy

której prowadzony jest oddział przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie

z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d, 3e, 3f i 3g ustawy o systemie oświaty oraz zgodności

liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę  do przekazania

dotacji.  

§ 8.  Traci moc uchwała Nr 175/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie miasta

Zgorzelec, , uchwała Nr 198/04 Rady miast Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej

określenia przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

oraz uchwała nr 80/07 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie zmian do uchwały dotyczącej określenia

przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.  

1) nazwę  oraz adres niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony

jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego ; 

2) imię  i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwę  osoby prawnej będącej organem

prowadzącym niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której prowadzony jest

oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego zespołu

wychowania przedszkolnego; 

3) imię  i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący niepublicznego przedszkola/ szkoły

niepublicznej, przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/ niepublicznego punktu

przedszkolnego/ niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego; 

4) numer identyfikacyjny REGON niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej, przy której

prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/ niepublicznego

zespołu wychowania przedszkolnego; 

5) numer i datę  zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonych

przez Gminę Miejską Zgorzelec; 

6) planowaną  liczbę  dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola/ szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, którego wniosek

dotyczy; 

7) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

1) liczbę dzieci w poszczególnych miesiącach,

2) kwotę otrzymanej dotacji w rozbiciu na poszczególne miesiące,

3) kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem,

4) kwotę dotacji do zwrotu.

1) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobranej w nadmiernej wysokości,

3) pobranej nienależnie. 

podlega wpłaceniu przez organ prowadzący niepublicznego przedszkola/szkoły niepublicznej,

przy której prowadzony jest oddział  przedszkolny/niepublicznego punktu przedszkolnego/

niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, na rachunek Urzędu Miasta Zgorzelec,

w terminie 7 dni od daty przedstawienia rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji.  

Przewodniczący Rady 

Artur Bieliński 
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