
 

UCHWAŁA NR XXIX/182/16 

RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia  28 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kon-

troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) - Rada Miejska Stronia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stronie Śląskie dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stronie Śląskie  

oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156  ze zmianami); 

2) uczniu - należy przez to rozumieć wychowanka w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkol-

nego; 

3) placówce - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne oraz inną formę wychowania przedszkolne-

go; 

4) osobie prowadzącej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, która uzyskała zaświad-

czenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Stronia Ślą-

skiego; 

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stronie Śląskie. 

Rozdział 2. 

Podstawa obliczenia dotacji 

§ 3. 1. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniające warunki określone  

w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podsta-

wowej kwocie dotacji dla przedszkola, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stronie Śląskie. 

2. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, które nie spełnia warunków, określo-

nych w art. 90 ust. 1b ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stronie 

Śląskie. 
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3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej  formie wychowana przedszkolnego 

spełniającej warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację 

w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, ogłoszonej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Stronie Śląskie 

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej  formie wychowana przedszkolnego 

niespełniającej warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy do-

tację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, ogłoszonej w Biuletynie Informa-

cji Publicznej Gminy Stronie Śląskie 

5. Niepubliczne przedszkole oraz inna forma wychowania przedszkolnego otrzymują z budżetu gminy  

na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

6. Niepubliczne przedszkole oraz inna forma wychowania przedszkolnego, która prowadzi zajęcia rewali-

dacyjno – wychowawcze otrzymują z budżetu gminy na każdego uczestnika tych zajęć dotację w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w części oświato-

wej subwencji ogólnej dla gminy. 

7. Niepubliczne przedszkole oraz inna forma wychowania przedszkolnego, która prowadzi wczesne wspo-

maganie rozwoju dziecka, niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów tych jednostek wychowania przed-

szkolnego, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu gminy  

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Rozdział 3. 

Tryb udzielania dotacji 

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej placówkę wychowania przedszkolnego, złożony 

do Burmistrza Stronia Śląskiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość dotacji osoba prowadząca w terminie  

14 dni od dnia ich wystąpienia zawiadamia o tym fakcie gminę. 

4. Osoba prowadząca przekazuje Burmistrzowi Stronia Śląskiego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca 

informację o faktycznej liczbie uczniów, w tym o liczbie dzieci niepełnosprawnych oraz o liczbie uczniów 

niebędących mieszkańcami gminy, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. 

5. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

6. Wysokość dotacji wyliczana jest w oparciu o informację, o której mowa w ust. 4. 

7. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy placówki wychowania przed-

szkolnego w terminie określonym w ustawie. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydat-

ków, o których mowa w art.90 ust. 3d ustawy. 

8. Osoba prowadząca placówkę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do prowadzenia dokumen-

tacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji. 

Rozdział 4. 

Tryb rozliczania dotacji 

§ 5. 1. Osoba prowadząca placówkę sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji obejmujące infor-

mację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji, rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji oraz dane 

o dokumentach, na podstawie których sporządzono rozliczenie. 

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Osoba prowadząca placówkę wychowania przedszkolnego przekazuje Burmistrzowi Stronia Śląskiego  

w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku rozliczenie w dwóch egzemplarzach. W sytuacji, gdy placówka 

kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej kwoty do-

tacji. 
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4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana nie-

należnie podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych . 

Rozdział 5. 

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

§ 6. 1. Burmistrz Stronia Śląskiego ma prawo dokonywania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzy-

stywania udzielonych dotacji. 

2. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Burmistrza Stro-

nia Śląskiego zawierających: imię i nazwisko kontrolującego, temat kontroli, okres objęty kontrolą, nazwę  

i adres kontrolowanej placówki oraz termin ważności upoważnienia. 

3. Osoby upoważnione przez Burmistrza Stronia Śląskiego do przeprowadzenia kontroli mają prawo 

wstępu do pomieszczeń placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finan-

sowej i przebiegu nauczania, występowania o udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących tematu 

kontroli, sporządzania odpisów, kopii i wyciągów z kontrolowanych dokumentów. 

4. O przeprowadzeniu kontroli Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia osobę prowadzącą placówkę wy-

chowania przedszkolnego nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem kontroli. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. 

6. Kontrole, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informa-

cjach na podstawie udostępnionej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej  podstawę sporządze-

nia tej informacji, 

2) sprawdzenie na podstawie ewidencji i dokumentów księgowych prawidłowości wykorzystania dotacji, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy, 

3) sprawdzenie zgodności złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji z dokumentacją organizacyj-

ną i finansową prowadzoną przez kontrolowanego. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/109/15 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-

czania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych  

na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Wiktor 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX182/16 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
 

WNIOSEK OSOBY PROWADZĄCEJ 
O UDZIELENIE DOTACJI  

dla niepublicznego: przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego * 

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 2015 
roku, poz. 2156 ze zmianami) wnoszę o udzielenie dotacji na rok.................... 

 

dla ......................................................................................................................................................................... 

CZĘŚĆ I – DANE OSOBY PROWADZĄCEJ  

Wnioskodawca: osoba prawna /osoba fizyczna*  

Nazwa osoby prawnej/imię i nazwisko osoby fizycznej*: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej* 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa banku oraz numer rachunku właściwego do przekazywania dotacji 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dane osoby/osób reprezentującej/ych  osobę prowadzącą placówkę: 

1) imię i nazwisko 

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

2) pełniona funkcja 

………………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ II - DANE DOTYCZĄCE DOTOWANEJ PLACÓWKI  

Nazwa placówki: 

………………………………………………………………………………………………………

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

Adres, telefon/faks, e-mail: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 
Numer i data wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Stronia 
Śląskiego : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CZĘŚĆ III - DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW 
 
Planowana liczba dzieci ogółem: ………………………     

w tym: 

1) zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie - .......................  

2) niebędących mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie - ……………….                        

3) niepełnosprawnych - ...................  

w tym:  

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - ……………….. 

- uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych - ………..... 

 

 

 
…………………………………………..… 

(czytelny podpis składającego wniosek) 

 *) odpowiednie podkreślić 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr  XXIX/182/16 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 28 listopada 2016 r. 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego  

 

INFORMACJA OSOBY PROWADZ ĄCEJ  
O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW 

 
uczęszczających do niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego  

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

(nazwa i adres)   

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Niniejszym informuję, że na pierwszy dzień …………………………………………………………. 
                                                                                                                                                           (miesiąc i rok)      

 

liczba uczniów w placówce wynosi:                       …………………………………..  

w tym: 

- zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie - ………………………………..…. 

- niebędących mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie - ..............................................…. 

- niepełnosprawnych - ..…………………………………. 

w tym: 

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - …………………………..…. 

- uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych -…………………..…. 

  

Informacja zostaje przedłożona w związku z przyznaniem dotacji dla placówki niepublicznej wpisanej 
do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Stronia Śląskiego . 

Niniejszym oświadczam, że powyżej przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 
……………………………………………. 
(czytelny podpis składającego informację) 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr  XXIX/182/16 

Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 28 listopada 2016 r. 

 
Burmistrz Stronia Śląskiego  

 
ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUD ŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

(ROCZNE) 
 

udzielonej dla niepublicznego: przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego *)      
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres placówki) 

Rok udzielenia dotacji - ................................ 

Kwota udzielonej dotacji - ............................... 

CZĘŚĆ I - DANE O UCZNIACH  
 

L.p. Wyszczególnienie Liczba 

I.  Rzeczywista liczba uczniów w ciągu roku 
(suma od 1 do 12 ), w tym w: 

 

1. styczniu  

2. lutym  

3. marcu  

4. kwietniu  

5. maju  

6. czerwcu  

7. lipcu  

8. sierpniu  

9. wrześniu  

10. październiku  

11. listopadzie  

12. grudniu  

 
CZĘŚĆ II  – WYDATKI  

L.p. Wyszczególnienie Kwota 
I.  Kwotę dotacji wydatkowano na:  

1. Wynagrodzenia nauczycieli  

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników  

3. Pochodne od wynagrodzeń  

4. Bieżące wydatki eksploatacyjne  

5. Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek  

6. Zakup wyposażenia i sprzętu  

7. Zakup art. administracyjno – biurowych  

8. Inne wydatki  

9. Wydatki ogółem (suma od 1 do 8)  

Niniejszym oświadczam, że środki otrzymane w ramach dotacji udzielonej z budżetu Gminy Stronie Śląskie 
zostały wydatkowane zgodnie z przepisami. 

………………………………………….. 
(czytelny podpis składającego rozliczenie) 

* odpowiednie podkreślić 
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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
(czytelny podpis składającego rozliczenie) 
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