
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017 

RADY GMINY ŻUKOWICE 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2016 r. poz.1943 ze zm.), Rada Gminy Żukowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego stanowi podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej 

przedszkole. 

§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, spełniającymi warunki 

określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 

równej podstawowej kwoty dotacji określonej w §2, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego - w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żukowice. 

2. Niepublicznym przedszkolom, które nie spełniają warunków o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy 

o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% kwoty określonej w § 2, 

z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Żukowice. 

3. Osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego, spełniającym warunki o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, 

przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 50% kwoty określonej w § 2, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia  niepełnosprawnego 

innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Żukowice. 

4. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego niespełniającym 

warunków o których mowa w art. 90 ust. 1c  ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia 

w wysokości równej 40% kwoty określonej w § 2, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żukowice. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa w § 2, zawierający 

planowaną liczbę uczniów. 
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2. Wniosek składa się do Wójta Gminy Żukowice w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Przyznana dotacja przekazywana jest w 12 częściach co miesiąc w terminie do ostatniego dnia 

każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w tym, że część za grudzień  

jest przekazywana do dnia 15 grudnia. 

2. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc, o której mowa w ust. 3 ustala się w wysokości stanowiącej 

iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia obliczonej na dany rok. 

3. Miesięczną dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca. 

4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie 

uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 15 stycznia roku następującego po 

roku, w którym udzielono dotacji w Urzędzie Gminy Żukowice, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zakończenia działalności przez placówkę w trakcie roku budżetowego, rozliczenie 

otrzymanej dotacji należy złożyć w ciągu 10 dni od pobrania ostatniej transzy dotacji. 

§ 6. 1. Dotacje wypłaca się zaliczkowo, a jej ostateczne rozliczenie następuje po wypłacie ostatniej części. 

2. Wysokość wypłaconej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu 

o informację o ilości dzieci, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały. Nadpłata zaliczona zostanie  

na poczet kolejnych rat, natomiast niedopłata zwiększy dotację na kolejny miesiąc. 

§ 7. 1. Wójt Gminy Żukowice ma prawo dokonywania w niepublicznych przedszkolach i innych 

niepublicznych formach wychowania przedszkolnego, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji. 

2. Kontrola przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy 

Żukowice, w którym wskazuje się kontrolowany podmiot, osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli, 

szacunkowy czas trwania kontroli, zakres i okres objęty kontrolą. 

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim zawiadomieniu dotowanego podmiotu, na co najmniej 3 dni 

przed dniem rozpoczęcia kontroli 

4. Kontrola może obejmować: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach 

na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, 

2) sprawdzenie na podstawie ewidencji księgowej i dokumentów finansowych prawidłowości wykorzystania 

dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/113/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 4 lutego 2016 r w sprawie 

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

wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 743)  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

B. Stachak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017 

Rady Gminy Żukowice 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy (organu prowadzącego) oraz adres lub siedziba: 

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

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

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

2. Dane oświatowej jednostki organizacyjnej, dla której ma być udzielona dotacja: 

a) nazwa ...................................................................................... 

b) typ i rodzaj przedszkola ......................................................... 

c) adres i numery telefonów ....................................................... 

d) osoba do kontaktu .................................................................. 

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych 

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

4. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanego przedszkola 

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

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci w ............ roku w przedszkolu w okresach: 

styczeń - sierpień ......................., wrzesień - grudzień ...................................... 

- w tym planowana liczna uczniów niepełnosprawnych w okresach: 

styczeń - sierpień ................., wrzesień - grudzień ................... 

Niniejszym zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów. 

 

(miejscowość, data)                                                                   (podpis i pieczątka os. upoważnionej)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1623



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017 

Rady Gminy Żukowice 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

 

1. Nazwa i adres przedszkola: 

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

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

2. Aktualna liczba uczniów w przedszkolu: .............................................., w tym aktualna liczba uczniów 

niepełnosprawnych: ........................... 

3. Imienny wykaz wychowanków spoza terenu Gminy Żukowice 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Nazwa gminy 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

(miejscowość, data)                                                                   (podpis i pieczątka os. upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/216/2017 

Rady Gminy Żukowice 

z dnia 28 marca 2017 r. 

 

ROZLICZENIE DOTACJI OSWIATOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY ŻUKOWICE 

1. Oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba: 

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

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

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

2. Nazwa i adres dotowanego przedszkola: 

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

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

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

3. Rozliczenia za ...... rok. 

4. Kwota dotacji otrzymana: ..................... zł., wykorzystana: ............................. zł. 

5. Faktyczna liczba uczniów dotowanego przedszkola  (należy podać za każdy miesiąc osobno): 

Miesiąc liczba uczniów ogółem w tym uczniów 

niepełnosprawnych 

styczeń   

luty   

marzec   

kwiecień   

maj   

czerwiec   

lipiec   

sierpień   

wrzesień   

październik   

listopad   

grudzień   

6. faktyczna liczba uczniów przedszkola spoza Gminy Żukowice 

Miesiąc liczba dzieci ogółem w tym liczba wychowanków i nazwy gmin, 

z terenu których pochodzą 

styczeń   

luty   

marzec   

kwiecień   

maj   

czerwiec   

lipiec   

sierpień   

wrzesień   

październik   

listopad   

grudzień   
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7. Zestawienie wydatków dotowanego przedszkola sfinansowanych z dotacji 

l.p. Rodzaj wydatku kwota wydatku 

1. wynagrodzenie nauczycieli  

2. wynagrodzenie pozostałych pracowników  

3. pochodne od wynagrodzeń  

4. zakup materiałów i wyposażenia  

5. opłaty za media  

6. zakup pomocy dydaktycznych  

7. zakup usług  

8. pozostałe wydatki - wymienić jakie:  

 

(podpis i pieczątka os. upoważnionej) 

telefon: ........................... 

faks: ..................................... 

adres e-mail: .......................... 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 1623


		2017-04-04T09:52:30+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




