
UCHWAŁA NR XXX/174/13
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów 
i przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niemcza przez 
inne niż Gmina Niemcza osoby prawne i osoby fizyczne, a także 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, 
przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Niemcza przez inne 
niż Gmina Niemcza osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

§ 2. 1. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów przyznawana jest 
i przekazywana na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Niemcza. 

2. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przyznawana jest na każdego ucznia w wysokości 75% 
ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu 
na jednego ucznia z tym, że a ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części światowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Niemcza. 

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych, które zgodnie z art. 71 b 
ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przyznawana jest 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Niemcza. 

4. Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przyznawana jest na każdego 
ucznia w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Niemcza. 

5. Tam, gdzie do wyliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów: 

1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego- przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia 
1 stycznia roku budżetowego, 
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2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego- przyjmuje się liczbę tych uczniów z dna 
1 września roku budżetowego.

6. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Niemcza wydatków bieżących 
przewidzianych na utrzymanie ucznia w Przedszkolu Publicznym w Niemczy, zmianie ulegają również kwoty 
dotacji należne podmiotom o których mowa w ust.2 i ust. 4 , począwszy od miesiąca następnego po miesiącu 
w którym dokonano zmian budżetowych. 

7. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza informuje organy prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe, 
gimnazja, przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego o wysokości miesięcznej stawki 
dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 3. 1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Gminy jest złożenie przez organy prowadzące niepubliczne 
szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego wniosku 
o udzielenie dotacji do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, w terminie nie później niż do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1. 

2. Wniosek winien zawierać: 

1) nazwę i adres prowadzącego placówkę, 

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

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

4) planowaną ilość uczniów/wychowanków , którzy będą uczęszczać do niepublicznej szkoły podstawowej, 
gimnazjum, przedszkola, bądź zostaną objęci inną formą wychowania przedszkolnego w roku którego 
dotyczy wniosek wraz z dodatkowym wyodrębnieniem liczby uczniów niepełnosprawnych oraz 
z wyodrębnieniem liczby dzieci, które maja być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju zarówno 
w niepublicznej szkole podstawowej jak i w niepublicznym przedszkolu oraz planowaną liczbę 
uczniów/wychowanków (w przedszkolach niepublicznych) zamieszkałych poza Gminą Niemcza, 

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

3. Podstawą ustalenia wysokości dotacji na dany miesiąc jest złożona do 10 dnia każdego miesiąca 
informacja o faktycznej liczbie uczniów nie większej niż wskazana we wniosku o dotację lub informacja 
o przerwie wakacyjnej. Wzór informacji określa załącznik nr 2. 

4. Faktyczna liczba uczniów określana jest na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. 

5. Faktyczna liczba uczniów w okresie przerwy wakacyjnej określana jest jako średnia liczba uczniów 
z okresu pierwszego półrocza, a jeżeli działalność podmiotu jest krótsza, to z tego okresu. 

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

§ 4. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawowa, gimnazjum, przedszkole lub inną niepubliczna 
formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie udzielonej dotacji w terminie do dnia 
20 stycznia następnego roku i przekazuje rozliczenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. Wzór rozliczenia 
dotacji stanowi załącznik nr 3. 

2. W przypadku, gdy podmiot kończy działalność, rozliczenie o którym mowa w ust. 1 należy złożyć 
w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji. 

3. Rozliczenie o którym mowa w ust.1 i ust. 2 powinno zawierać liczbę uczniów w poszczególnych 
miesiącach, w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych oraz liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju, liczbę uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie innej gminy, otrzymaną kwotę dotacji wg 
stanu na koniec roku budżetowego oraz zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji w ujęciu rzeczowym 
i chronologicznym. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3998



4. Dotacje w części niewykorzystanej, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Niemcza na zasadach określonych 
w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 
1240 z późn.zm.).

§ 5. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza pracownicy mogą dokonywać kontroli 
w niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach lub innych formach wychowania 
przedszkolnego. 

2. Upoważnienie powinno zawierać: 

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, 

2) numer upoważnienia, 

3) imię i nazwisko osoby kontrolującej, 

4) zakres kontroli, 

5) termin kontroli, 

6) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. Kontrola obejmuje: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach, 
o których mowa w § 3 ust. 3, 

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego 
w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej 
jednostki. 

5. Pracownicy Urzędu maja prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią 
dokumentacji organizacyjnej i finansowej. 

6. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem 
kontroli. 

7. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

8. Protokół kontroli powinien zawierać: 

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jego adres, 

2) wskazanie osoby prowadzącej, 

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę, 

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, 

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli, 

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego 
księgowego, 

7) opis dokonanych ustaleń, 

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków, 

9) informacje o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli, 

10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie 
odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co 
do przyczyn tej odmowy, 

11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informacje o dostarczeniu jednego egzemplarza osobie 
reprezentującej kontrolowany podmiot, 
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12) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela podmiotu kontrolowanego i głównego księgowego.

9. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza 
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo i wysokość 
dotacji , Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu 
wyjaśnień o których mowa w ust.9, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywając 
do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji. 

11. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza uwzględni 
wyjaśnienia, o których mowa w ust 9.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy:
K. Dziadkowiec
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXX/174/13 
Rady Miejskiej w Niemczy 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 
…………………………………. 
Pieczęć organu prowadzącego 
 
  
                                                                            Burmistrz 
                                                                            Miasta i Gminy Niemcza 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ………………………….. 
 
 
1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę  podstawową, gimnazjum, przedszkole i inne niepubliczne  formy  

wychowania przedszkolnego: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Nazwa niepublicznej szkoły  podstawowej, gimnazjum, przedszkola i innych niepublicznych  form  

wychowania przedszkolnego: 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Adres: …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Data wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez Gminę Niemcza 
 …………………………………………………………………………………………………. 

5. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji: 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Planowana liczba uczniów/wychowanków w  roku …………………………………..………: 
 
 

Okres Planowana 
miesięczna 
liczba uczniów 
ogółem 

w tym 
niepełnosprawnych 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem 
rozwoju prowadzonym na 
podstawie art.71 b ust. 2a 
ustawy o systemie oświaty 

styczeń- sierpień    
wrzesień- grudzień    

 
 
7. Planowana liczba uczniów/wychowanków (w przedszkolach niepublicznych) zamieszkałych poza Gminą 

Niemcza: 
 

Okres Planowana miesięczna liczba 
uczniów/wychowanków 
zamieszkałych poza Gminą Niemcza 

styczeń- sierpień  
wrzesień- grudzień  
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Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków. 
 
 
     ……………...…………………                                                                …………………………………….. 
          (miejscowość, data)                                                                                     ( podpis i pieczątka imienna)         
 
 
 
 
                   Termin składania wniosku: do 30 września  roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXX/174/13 
Rady Miejskiej w Niemczy 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 
 
INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW WEDŁUG 
STANU NA PIERWSZY DZIEN MESIĄCA…………………………. ROKU……………………………. 
 
1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę  podstawową, gimnazjum, przedszkole i inne niepubliczne  formy  

wychowania przedszkolnego: 
……………………………………………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………….. 

 
2. Nazwa niepublicznej szkoły  podstawowej, gimnazjum, przedszkola i innych niepublicznych  form  

wychowania przedszkolnego: 
……………………………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Adres: ……………………………………………………………………………………………….…. 
4. Dane o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków: 

 
 

5. Dane o uczniach/wychowankach uczęszczających do przedszkola niepublicznego, innych niepublicznych  
form  wychowania przedszkolnego zamieszkujących  na terenie innej gminy: 

 
Lp. Imię, nazwisko Adres 

zamieszkania 
Rok urodzenia Gmina 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
……………...…………………                                                                …………………………………….. 
   (miejscowość, data)                                                                                     ( podpis i pieczątka imienna)         
 
 
 

Nazwa niepublicznej 
placówki 

Planowana 
miesięczna 
liczba uczniów/ 
wychowanków 
ogółem 

w tym 
niepełnosprawnych 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem 
rozwoju prowadzonym na 
podstawie art.71 b ust. 2a 
ustawy o systemie oświaty 

Szkoła Podstawowa    
Gimnazjum    
Przedszkole    
Inne niepubliczne 
formy wychowania 
przedszkolnego 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXX/174/13 
Rady Miejskiej w Niemczy 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 
 
 

ROZLICZENIE  UDZIELONEJ  DOTACJI  W ROKU…………………………….. 
 

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły  podstawowej, gimnazjum, przedszkola i innych niepublicznych  form  
wychowania przedszkolnego: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Kwota otrzymanej dotacji ( narastająco) ………………………  zł. 
3. Rozliczenie otrzymanej dotacji od stycznia do grudnia ……………………. roku: 

 
Miesiąc Liczba ogółem w tym: 

Liczba uczniów 
niepełnosprawnych 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym 
wspomaganiem 
rozwoju 

Styczeń    
Luty    
Marzec    
Kwiecień    
Maj    
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień    
 
 

      4.Liczba uczniów/wychowanków uczęszczających do przedszkola niepublicznego, innych   
         niepublicznych  form  wychowania przedszkolnego zamieszkujących  na terenie innej gminy: 

 
Miesiąc Liczba ogółem w tym: 

liczba uczniów/wychowanków i nazwa gminy,  
z której pochodzą  

Styczeń    
Luty    
Marzec    
Kwiecień    
Maj    
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień    
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5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku do końca 
roku budżetowego): 
 

Lp. Data 
poniesionego 
wydatku 

Wyszczególnienie (wydatki w ujęciu rzeczowym  
i chronologicznym za dany okres, np. nr listy płac,  
nr faktury VAT, nr rachunku itp.) 

Kwota wydatku 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
RAZEM: 

 
 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: …………………………….………………………. 
 
Telefon ……………………………………. 
Faks ……………………………………….. 
Adres e-mail ………………………………. 
 
 
 

……………...…………………                                                                …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                     ( podpis i pieczątka imienna)         
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