UCHWAŁA NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 90 ust. 1, art. 90 ust. 2a-2d, art. 90 ust. 3c oraz art. 90 ust. 4 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292 oraz z
2008 r. Nr 70, poz. 416) – Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe realizowane w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Andrespol.
§ 2. 1. Dotację, o której mowa w § 1 uchwały, przyznaje się na wniosek podmiotu prowadzącego
placówkę niepubliczną, złożony wraz z informacją o planowanej liczbie uczniów, do Wójta Gminy, nie
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek składany jest każdego roku.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia, w wysokości 75%
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Andrespol,
a dla ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez
Gminę Andrespol.
§ 4. 1. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), liczba dzieci uprawnionych do dotacji obejmuje średnią liczbę uczniów z miesięcy styczeń-czerwiec roku bieżącego.
2. Dotację przekazuje się co miesiąc, w terminach do 25 każdego miesiąca w wysokości wynikającej z faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola lub innych form wychowania.
2a. Za uczniów uczęszczających do przedszkola lub innych form wychowania, uważa się uczniów
uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, potwierdzonych zapisami w księdze uczniów lub
dziennikach zajęć.
3. Wzór informacji o liczbie dzieci uczęszczających do placówki niepublicznej, stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dotacja na dany rok budżetowy przekazywana jest w 12 ratach, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną.
5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji placówek
niepublicznych do czasu jego aktualizacji.
6. Całkowite rozliczenie dotacji nastąpi po zamknięciu roku budżetowego na podstawie faktycznej liczby uczniów.
7. Całkowite rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 6, podlega przekazaniu do Wójta Gminy
Andrespol, w terminie do 25 stycznia następnego roku.
§ 5. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Andrespol, nie później niż do 5 następnego miesiąca następującego po miesiącu przekazania dotacji jej
rozliczenie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Organ dotujący może dokonywać kontroli zgodności danych wykazanych przez podmioty
prowadzące przedszkola w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 2a.
3. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi, zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/278/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2008 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Gminy Andrespol:
Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 10 marca 2009 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
NA ROK ............................................
1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek
(ostatnie aktualne zaświadczenie), NIP, REGON
.................................................................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów w roku (ogółem) ...............................................................
W okresie I-VI ............................................... IX-XII ..............................................................
w tym:
- spoza terenu Gminy ...........................................................................................................
- planowana liczba uczniów niepełnosprawnych ...........................................................
5. Numer rachunku oraz nazwa banku, na który ma być przekazywana dotacja
................................................................................................................................................
6. Osoba prowadząca zobowiązuje się do:
– składania comiesięcznych informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczaniu dotacji
i przeznaczaniu jej na realizację celów wynikających z ustawy o systemie oświaty
– informowania o zmianie numeru rachunku bankowego
.........................................................................

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 10 marca 2009 r.

............................................................
(pieczątka przedszkola)
Wójt Gminy
Andrespol
INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
w miesiącu
roku
Liczba uczniów na pierwszy powszedni dzień miesiąca ..................................;
w tym:

liczba uczniów niepełnosprawnych
.....................................

liczba uczniów spoza Gminy
........................................
według zestawienia:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Data
urodzenia

Wstawić X w
przypadku
niepełnosprawności

(data, pieczątka imienna i podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXVIII/326/09 RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 10 marca 2009 r.

...............................................................
(pieczęć lub nazwa placówki)
Rozliczenie dotacji za miesiąc
Miesiąc

Kwota dotacji

rok
Razem narastająco od początku roku

Faktyczna liczba dzieci
w danym miesiącu

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Razem:

(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

