
UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym  

prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego  

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym 

prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie 

miasta Przasnysza oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania zgodnie z załącznikami nr 1, 

2, 3 i 4 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/173/2004 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 grudnia 2004r. w spra-

wie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym 

przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr Zbigniew Sztuc 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXVIII/271/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

§ 1. 

1. Dotacje z budżetu miasta Przasnysza przysługują przedszkolom niepublicznym oraz szkołom niepublicz-

nym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na terenie miasta Przasnysza. 

2. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola lub szkoły w zakresie kształce-

nia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 

3. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola lub szkoły nie-

publicznej. 

4. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub w części podlegają zwrotowi na kon-

to Urzędu Miasta w Przasnyszu w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielo-

no dotacji. 

5. Środki wydatkowane niezgodnie z celami i zasadami określonymi w § 1 ust. 2 i 3 podlegają w całości 

zwrotowi na konto Urzędu Miasta wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania dotacji do 

dnia ich zwrotu. 

§ 2. 

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby 

prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udziele-

nia dotacji. 



2. Do wniosku należy dołączyć imienną listę uczniów uczęszczających do przedszkola lub szkoły niepu-

blicznej oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej. 

3. Niezachowanie procedury określonej w § 2 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w 

budżecie miasta i odmową jej przyznania. 

§ 3. 

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na stałe na terenie 

miasta Przasnysza w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta 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 i oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Przasnysz. 

2. Wydatki bieżące określone w ust. 1 nie obejmują wydatków na: inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na 

remonty. 

3. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem miasta Przasnysz, gmina, 

której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z 

dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na podstawie porozumienia dwustronnego 

pomiędzy gminami. 

§ 4. 

1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowią-

zek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewi-

dzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzy-

mywanej przez Miasto Przasnysz. 

2. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionych w ust. 1 przy-

sługują na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta Przasnysza wydat-

ków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jed-

nego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji będą wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 

szkoły publicznej danego typu i rodzaju. 

§ 5. 

1. Wysokość dotacji w budżecie miasta ustala się oddzielnie dla każdego przedszkola lub szkoły niepu-

blicznej na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie okre-

ślonym w § 2 ust. 1. 

2. Wysokość dotacji należnej przedszkolu lub szkole niepublicznej na dany miesiąc ustala się w wysokości 

stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia. 

3. Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa niż liczba uczniów zgłoszonych we wnio-

sku o przyznanie dotacji, dotacja miesięczna będzie przysługiwała na liczbę uczniów zgłoszonych we 

wniosku o przyznanie dotacji. 

4. W przypadku zmniejszenia się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów 

miesięczna kwota dotacji zostanie odpowiednio zmniejszona. 

5. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany 

we wniosku rachunek bankowy przedszkola lub szkoły niepublicznej. 

§ 6. 

1. Osoba/organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub szkołę jest zobowiązany informować Burmistrza 

Przasnysza o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na dziesiąty dzień każdego miesiąca. 

2. Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały, wraz 

z załączoną listą uczniów z ich adresami i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 15 każdego miesiąca. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz Przasnysza wstrzymuje 

przekazanie dotacji. 

 

 

 



§ 7. 

1. Osoba/organ prowadzący niepubliczną szkołę lub przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć 

Burmistrzowi Przasnysza sprawozdanie finansowo – opisowe z otrzymanej dotacji według wzoru stano-

wiącego załącznik nr 4 do uchwały w następujących terminach: 

a) sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja, 

b) sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja. 

2. Wraz z rozliczeniem należy przedłożyć kserokopie list obecności uczniów oraz kserokopie dowodów po-

twierdzających poniesione wydatki. 

3. Niewypełnienie obowiązków określonych w ust. 1 i 2 spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji za na-

stępne miesiące. 

§ 8. 

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez przedszkole lub szkołę niepubliczną, w sposób określony w 

§ 1, podlega kontroli. 

2. Osoby upoważnione przez Burmistrza Przasnysza do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, 

mają prawo wstępu do przedszkola lub szkoły niepublicznej oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i związanej z przebiegiem nauczania. 

3. Dane osobowe uczniów mogą być przetwarzane w celu prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzy-

stana dotacji przez upoważnione osoby. 

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że w informacji, o której mowa w § 6, podana została nie-

prawdziwa liczba uczniów, kwotę dotacji ustala się w oparciu o faktyczną liczbę uczniów. 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXVIII/271/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

Przasnysz, dnia …………………… 

……………………………................... 

…………………………...................... 

…………………………...................... 

…………………………...................... 
(osoba/organ prowadzący przedszkole/ 

szkołę niepubliczną, nr telefonu do kontaktu) 

 

 

Burmistrz Przasnysza 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji na.................. rok 

 

Na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.) wnioskuję o przyznanie dotacji na ……………. rok dla szkoły/przedszkola* niepublicznego 

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

…………………………………………………………………………………………………................................................. 
(nazwa przedszkola/szkoły, adres, telefon) 

Planowana liczba uczniów w roku ……………. wyniesie ………..……, w tym ……………… uczniów niepełno-

sprawnych. 

 



Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy przedszkola/szkoły* niepublicznej o nr   

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

Ponadto zobowiązujemy się do udzielenia wszelkich dodatkowych informacji nieujętych w niniejszym 

wniosku a potrzebnych do ustalenia właściwej wysokości dotacji oraz do rozliczania otrzymanej dotacji 

zgodnie z ustalonymi zasadami. 

 

………………………………. 

podpis 

 

 

W załączeniu: 

1. kserokopia zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności oświatowej 

2. imienna lista uczniów uczęszczających 

do przedszkola/szkoły* niepublicznej 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXXVIII/271/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

Przasnysz, dnia …………………… 

…………………………….................. 

…………………………..................... 

…………………………..................... 

…………………………..................... 
(osoba/organ prowadzący przedszkole/ 

szkołę niepubliczną, nr telefonu do kontaktu) 

 

 

Burmistrz Przasnysza 

 

 

Informacja o liczbie uczniów w miesiącu ………….. w roku …………….. 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu określającej zasady udzie-

lania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania informujemy, że na 10 dzień danego miesiąca liczba uczniów w przedszkolu/szkole* nie-

publicznej ………………………………………….......................................................................................................... 

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

…………………………………………………………………………………………………................................................. 
(nazwa przedszkola/szkoły*, adres, telefon) 

 

wynosi …………………, w tym ……………….. uczniów niepełnosprawnych. 

 



Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy potwierdzam 

zgodność danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………… 
Podpis 

 

 

W załączeniu lista uczniów. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do uchwały nr XXXVIII/271/2009 

Rady Miejskiej w Przasnyszu 

z dnia 27 sierpnia 2009r. 

 

 

Przasnysz, dnia …………………… 

…………………………….................. 

…………………………..................... 

…………………………..................... 

…………………………..................... 
(osoba/organ prowadzący przedszkole/ 

szkołę niepubliczną, nr telefonu do kontaktu) 

 

 

Burmistrz Przasnysza 

 

 

Sprawozdanie finansowo-opisowe z otrzymanej dotacji za okres ……………………* 

 

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu określającej zasady udzie-

lania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania przedkładam sprawozdanie finansowo – opisowe z dotacji otrzymanej przez …………....... 

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

…………………………………………………………………………………………………................................................. 
(nazwa przedszkola/szkoły*, adres, telefon) 

 

Wysokość udzielonej dotacji na rok …………. wynosi ……………….. 

 

Informacja o liczbie uczniów 

 

miesiąc 

Liczba 

uczniów  
(łączna suma  

za m-ce I-VI  

lub VII-XII) 

Dotacja  

należna 

Dotacja  

przekazana 
Różnica Uwagi 

I-VI      



VII-XII      

Razem 

I-XII 

     

 

Udzielona dotacja została wykorzystana na: 

 

Wyszczególnienie Wykonanie 

ogółem 

W tym z dotacji 

z Urzędu Miasta 

Razem koszty w tym   

Wynagrodzenia osobowe (brutto)   

Wynagrodzenia bezosobowe   

Pochodne od wynagrodzeń   

Inne koszty   

Wynajem sal (czynsz)   

Materiały i wyposażenie   

Zakup pomocy dydaktycznych   

Opłaty stałe (energia, woda)   

Usługi obce   

Pozostałe wydatki (określić jakie):   

   

   

   

   

   

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy potwierdzam 

zgodność danych zawartych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym. 

 

 

…………………………………… 

Podpis 

 

W załączeniu: 

………………….................. 

……………………............... 

……………………............... 

 


