
 

 

UCHWAŁA NR III/8/14 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra  

dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego  

i dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 

szkolny, działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra i prowadzonych przez osoby prawne 

lub fizyczne 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 

r. poz. 594 z późn. zm.
1)

) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
2)

) zwaną dalej „uoso” Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala,  

co następuje: 

§ 1.  Uchwala się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna 

Góra niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego 

i niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Miejskiej 

Kamienna Góra i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. 

1. Dotację udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego lub niepubliczną szkolę o uprawnieniach szkół 

publicznych złożony do Gminy Miejskiej Kamienna Góra w terminie do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

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

1) dane o podmiocie prowadzącym niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej: 

a) pełna nazwa, 

b) forma organizacyjna, 

c) adres siedziby, 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281,  

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, 

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,  

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 

poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,  

poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, 

z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 

979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198. 
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d) adres do korespondencji, 

e) numer telefonu kontaktowego, 

f) imiona i nazwiska osób upoważnionych składania oświadczeń woli, 

g) nazwa banku oraz numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja; 

2) dane o niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego  

lub niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej: 

a) pełna nazwa, 

b) adres siedziby, 

c) adres do korespondencji, 

d) numer telefonu kontaktowego, 

e) liczba dzieci lub uczniów w bieżącym roku szkolnym, 

f) planowana liczba dzieci lub uczniów na następny rok szkolny. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca dołącza zobowiązanie do informowania Gminy 

Miejskiej Kamienna Góra o wszelkich zmianach danych w nim wyszczególnionych. 

4. Jako podstawę obliczania wysokości dotacji stosuje się: 

1) w stosunku do niepublicznych przedszkoli – przepisy określone w art. 90 ust. 2b „uoso”; 

2) w stosunku do niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- przepisy określone 

w art. 90 ust. 2d „uoso”; 

3) w stosunku do niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 1 - przepisy 

określone w art. 90 ust. 2a „uoso”. 

5. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 

lub niepubliczną szkołę, któremu zostanie udzielona dotacja zobowiązany jest do przedkładania rozliczeń 

Gminie Miejskiej Kamienna Góra z jej wykorzystania w terminie do 12 dnia miesiąca za okres od początku 

danego roku budżetowego do końca miesiąca poprzedzającego sporządzenie rozliczenia. 

6. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roku budżetowego, uwzględniające liczbę dzieci  

lub uczniów wykazaną w rozliczeniach za poszczególne miesiące przedkłada się w terminie do 20 stycznia 

roku następnego, przy czym: 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do dnia 21 stycznia roku następnego; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra 

w terminie do 31 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji. 

7. Rozliczenia, o których mowa w ust. 5 i 6 sporządza się według następującego wzoru: 

„wzór 

…............................................. 

(pieczęć podmiotu) 

ROZLICZENIE 

z wykorzystania dotacji za okres od ….............. do …................ 

1. Planowana wysokość dotacji na …...................... rok- ….......................... zł 

2. Środki otrzymane od Gminy Miejskiej Kamienna Góra w okresie od …........................... do 

…............................ - ….......................... zł 

3. Liczba dzieci / uczniów 

a) w miesiącu poprzednim - …......................... zł 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 5425



b) w miesiącu bieżącym - …............................. zł 

4. Uwagi:  

….....................................................................................................................................................................  

….....................................................................................................................................................................  

….....................................................................................................................................................................  

….....................................................................................................................................................................  

…..................................................................................................................................................................... 

…......................................... 

(sporządził) 

…................................................................... 

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, wskazanych we wniosku) 

Kamienna Góra, dnia …................. roku”. 

8. W przypadku likwidacji niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego lub niepublicznej szkoły podmiot je prowadzący jest zobowiązany dokonać zwrotu 

nadpłaconej dotacji najpóźniej w dniu zakończenia likwidacji podmiotu prowadzącego to niepubliczne 

przedszkole lub tę niepubliczną szkołę. 

§ 2.  Ustala się następujący tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez podmioty 

określone w § 1: 

1) kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji jest przeprowadzana na podstawie upoważnienia wydanego 

przez Burmistrza Miasta Kamiennej Góry; 

2) kontrola, o której mowa w pkt. 1, może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim 

powiadomieniu organu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę  

o jej przeprowadzeniu; 

3) zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje: 

a) badanie zgodności danych zawartych we wniosku, o których mowa w § 1 ust 2 ze stanem faktycznym, 

b) badanie realizacji zobowiązania wnioskodawcy, o którym mowa w § 1 ust.3, 

c) badanie zgodności danych zawartych w miesięcznych rozliczeniach, o których mowa w § 1 ust. 7  

ze stanem faktycznym oraz terminowości ich przedkładania Gminie Miejskiej Kamienna Góra, 

d) badanie prawidłowości wykorzystania dotacji na finansowanie realizowanych celów edukacyjnych; 

4) w przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, zwrotowi 

podlega ta jej część, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

5) odsetki od dotacji, o której mowa w pkt. 4, nalicza się począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowego 

wykorzystania dotacji w wysokości należnej, jak dla zaległości podatkowych; 

6) zwrot dotacji, wraz z odsetkami, o których mowa w pkt. 5 następuje w ciągu 7 dni od dnia pisemnego 

powiadomienia organu prowadzącego niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę wychowania 

przedszkolnego lub niepubliczną szkołę o stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowościach 

w wykorzystaniu dotacji. 

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XLVII/300/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych 

przedszkoli i dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany  

jest obowiązek szkolny, działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra i prowadzony jest przez 

osoby prawne lub fizyczne oraz ich rozliczania. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamiennej Góry. 
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§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

H. Różański 
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