
UCHWAŁA NR XXIV/197/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych 
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy 
Środa Śląska przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych 
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Środa 
Śląska przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres 
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. 

§ 2. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych przyznawana jest i przekazywana na każdego ucznia 
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Środa Śląska. 

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przyznawana jest na każdego ucznia w wysokości 75% 
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Gminę Środa Śląska w prowadzonych 
przedszkolach publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dotacja dla każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola, o którym mowa w ust.1, przekazywana jest 
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Środa Śląska. 

3. Niepubliczne przedszkola, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej 
na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Środa Śląska. 

4. Dotacja dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego przyznawana jest na każdego 
ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Gminę 
Środa Śląska w prowadzonych przedszkolach publicznych. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie 
zastosowanie do uczniów niepełnosprawnych objętych innymi formami wychowania przedszkolnego. 

§ 4. Burmistrz Środy Śląskiej informuje organy prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe, niepubliczne 
przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego o wysokości miesięcznej stawki dotacji 
w przeliczeniu na jednego ucznia. 
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§ 5. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Gminy jest złożenie przez organ prowadzący niepubliczne 
szkoły, niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego wniosku o udzielenie 
dotacji do Burmistrza Środy Śląskiej, w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać następujące dane: 

1) nazwę i adres organu prowadzącego niepubliczną placówkę, 

2) nazwę i adres niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego przedszkola i innej niepublicznej formy 
wychowania przedszkolnego, 

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek, 
prowadzonych przez Gminę Środa Śląska, 

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego 
przedszkola bądź zostaną objęci inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego w roku którego 
wniosek dotyczy oraz liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Środa Śląska, 

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 

3. Podstawą ustalenia wysokości dotacji na dany miesiąc jest złożony do 10 dnia każdego miesiąca 
informacja o faktycznej liczbie uczniów za miesiąc poprzedni. Informacja o liczbie uczniów w niepublicznych 
przedszkolach i innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego dotyczy tych dzieci, dla których 
udokumentowany jest przynajmniej 5-dniowy pobyt w danym miesiącu. Faktyczna liczba uczniów w okresie 
przerwy wakacyjnej wyliczana jest jako średnia liczba uczniów z okresu pierwszego półrocza. Wzór informacji 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy w miesięcznych ratach, 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dotacja może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie 
wydatków, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

§ 6. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną 
formę wychowania przedszkolnego sporządza rozliczenie udzielonej dotacji w terminie do dnia 20 stycznia 
następnego roku i przekazuje rozliczenie Burmistrzowi Środy Śląskiej. W sytuacji gdy podmiot kończy 
działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. Rozliczenie to 
powinno zawierać liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach, otrzymaną kwotę dotacji wg stanu na koniec 
roku budżetowego oraz kwotę dotacji uznaną za wykorzystaną na cele edukacyjno – wychowawcze. Wzór 
rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. W sytuacji przekazania do Gminy Środa Śląska przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę 
podstawową, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego zawyżonej 
w stosunku do stanu faktycznego liczby uczniów, udzielona na tej podstawie dotacja podlega zwrotowi wraz 
z odsetkami, liczonymi jak za zaległości podatkowe od dnia przekazania tej dotacji. 

§ 7. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Środy Śląskiej pracownicy mogą dokonywać kontroli 
w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkolach i innych niepublicznych formach 
wychowania przedszkolnego obejmującej sprawozdanie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów 
wykazanych w miesięcznych informacjach oraz sprawdzenie wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem 
kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

3. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza 
wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne. 

4. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, 
o poinformowania o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVII/411/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska 
oraz uchwała Nr VIII/92/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2007 roku zmieniająca uchwałę 
Nr XLVII/411/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Zbigniew Sozański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/197/12

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 31 października 2012 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI 
NA ROK …................ 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego placówkę niepubliczną: 
…...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

2. Pełna nazwa i adres niepublicznej placówki: 
…...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

3. Numer i data wpisu niepublicznej placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 
…...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

4. Planowana liczba dzieci w niepublicznej placówce ................ w roku: ..........................., w tym z Gminy 
Środa Śląska ................. 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 
...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie dzieci 
oraz rozliczenia rocznego udzielonej dotacji do dnia 20 stycznia roku następnego. 

 
   

…………………………………………………. 
    podpis

 
 

Termin składania wniosku: 
do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/197/12

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 31 października 2012 r.

INFORMACJA 
O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI 

w miesiącu ......................... roku …................. 
stanowiąca podstawę do naliczenia dotacji na miesiąc ….................. rok ..................... 

1. Nazwa niepublicznej placówki: ............................................................................................................ 

2. Organ prowadzący: ............................................................................................................................... 

3. Liczba dzieci wyniosła: ............................, w tym z gminy Środa Śląska: ........................................... 

 
   

…………………………………………………. 
    podpis
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/197/12

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej

z dnia 31 października 2012 r.

Rozliczenie rzeczowe i finansowe 
wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Środa Śląska dla niepublicznej placówki 

za miesiąc …............................... roku …................ 

1. Pełna nazwa i adres niepublicznej placówki: 
…...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

2. Nazwa i adres organu prowadzącego niepubliczną placówkę: 
…...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

3. Numer identyfikacji REGON:…................................................................................................................ 

4. Liczba uczniów w miesiącach: 

styczeń: …......................... 

luty: …............................... 

marzec: …......................... 

kwiecień: ........................... 

maj: …............................... 

czerwiec: …....................... 

lipiec: …............................. 

sierpień: …........................ 

wrzesień: …....................... 

październik: …................... 

listopad: …......................... 

grudzień: …........................ 

5. Otrzymana kwota dotacji w roku:...................... wynosi:…...................................................................... 

6. Wykorzystana kwota dotacji na cele edukacyjno–ychowawcze, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy 
o systemie oświaty w roku................ wynosi:…..................................................................................... 

 
   …………………………………………………. 

    podpis
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