
UCHWAŁA Nr XXIX/274/08 

RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym,  
zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się  

na terenie miasta Pruszków. 

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 z późn. zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-
temie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Dotacja z budżetu miasta Pruszkowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym prowadzącym nie-
publiczne przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i 
gimnazja, które zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Pruszkowie. 

§ 2.1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną placówkę wymienioną w § 1 
złożony do Prezydenta Miasta Pruszkowa nie później, niż do 30 września roku poprzedzającego rok udziele-
nia dotacji. 

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

1) nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej, 

2) nazwę i adres organu prowadzącego, 

3) typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej, 

4) planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień, w roku budżetowym, 
którego wniosek dotyczy, 

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja, 

6) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego. 

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę zobowiązany jest do przekazywania do Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków), w 
terminie do 5 dnia każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 3. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów przysługuje na każdego ucznia w wy-
sokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświa-
towej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Samorząd Miasta Pruszkowa. 

§ 4.1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalo-
nych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 
jednego ucznia. 

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie punktu przedszkolnego lub zespołu wycho-
wania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację 
w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedne-
go ucznia. 

3. Podstawą do naliczania wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego przypadającej na jednego ucznia jest kwota zapisana w budżecie miasta Pruszkowa na dzia-
łalność bieżącą przedszkoli publicznych (bez remontów kapitalnych), pomniejszona o zaplanowane docho-
dy z opłat za przedszkole wnoszonych przez rodziców. 

4. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego przysługuje w 
wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkol-
nego w części subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pruszków. 

§ 5.1. Należna dotacja obliczana jest w każdym miesiącu na podstawie informacji o aktualnej liczbie 
uczniów (wychowanków), o której mowa w § 2 ust. 4 i przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę 
rachunek bankowy w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 



2. Dotacja za m-ce lipiec i sierpień ustalana jest na podstawie średniej liczby dzieci w miesiącach kwie-
cień – czerwiec danego roku. 

§ 6. Pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego bądź inne osoby upoważnione przez Prezydenta 
Miasta Pruszkowa mają prawo do kontrolowania zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów (wycho-
wanków) w dotowanym niepublicznych placówkach oświatowych, o których mowa w § 1. 

§ 7.1. Przedszkola niepubliczne sporządzają i przekazują do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Pruszkowie informację o uczniach uczęszczających do przedszkola, niebędących mieszkańcami Miasta 
Pruszkowa do 5–go dnia września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Przedszkola niepubliczne są zobowiązane do informowania o każdej zmianie dotyczącej wykazu dzieci, 
o których mowa w pkt. 1. 

§ 8.1. Rozliczeniem dotacji jest sprawozdanie opisowe z podaniem zadań, na które dotacja została wyko-
rzystana. 

2. Placówki sporządzają sprawozdania kwartalne i roczne: 

 za każdy kwartał do 15-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, 

 sprawozdanie roczne do 15 stycznia roku następnego. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 

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

§ 11. Traci moc uchwała nr XLII/462/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym 
się na terenie miasta Pruszków. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie: 

mgr Jerzy Sierak 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXIX/274/08 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 18 grudnia 2008r. 

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

(miejscowość i data) 
............................................................................................ 

(pieczątka szkoły/placówki oświatowej) 
 

Prezydent Miasta Pruszkowa 
 

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

1. Nazwa i adres szkoły/placówki oświatowej 

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

2. Typ i rodzaj szkoły/placówki oświatowej (np. szkoła podstawowa, punkt przedszkolny) 

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

3. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/placówkę oświatową 

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

4. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych 

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

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w.................... roku w okresie: 



styczeń – sierpień   ...................................... 

wrzesień – grudzień ...................................... 

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja 

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

7. Organ prowadzący zobowiązuje się do składania miesięcznych informacji o aktualnej liczbie  ucz-
niów/wychowanków zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały nr...................... Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
............................. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkol-
nym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na 
terenie Miasta Pruszków. 

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

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
              woli w imieniu organu prowadzącego) 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXIX/274/08 

Rady Miejskiej w Pruszkowie 
z dnia 18 grudnia 2008r. 

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

(miejscowość i data) 
............................................................................................ 

(pieczątka szkoły/placówki oświatowej) 
 

Informacja miesięczna 
 
1. Informacja za miesiąc …………………………………………….............................................................................. 

2. Nazwa szkoły/placówki oświatowej 

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

3. Liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca: ...................................................................................... 

4. Liczba uczniów/wychowanków na pierwszy dzień miesiąca z uwzględnieniem rodzajów 
niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

……………………………………………    ……………….…………………………......... 
(rodzaj niepełnosprawności)      (liczba uczniów/wychowanków) 

……………………………………………    ……………….…………………………......... 
(rodzaj niepełnosprawności)      (liczba uczniów/wychowanków) 

……………………………………………    ……………….…………………………......... 
(rodzaj niepełnosprawności)      (liczba uczniów/wychowanków) 

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

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
              woli w imieniu organu prowadzącego) 

 
 
 


