
UCHWAŁA Nr 216/XXIV/09 

RADY GMINY CZOSNÓW 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i osobom prowadzącym  

wychowanie w formach zespołów i punktów wychowania przedszkolnego. 

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

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następu-

je: 

§ 1.1. Osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzące na 

terenie Gminy niepubliczne przedszkole, zwane dalej Wnioskodawcą otrzymują z budżetu gminy dotację na 

każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych na jednego ucznia, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez gminę. 

2. Osoby prowadzące na terenie Gminy wychowanie przedszkolne w formie zespołów lub punktów wy-

chowania przedszkolnego, zwane dalej Wnioskodawcą otrzymują z budżetu gminy dotację na każdego 

ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 

publicznych na jednego ucznia. 

§ 2.1. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie do Wójta Gminy wniosku o udzielenie dotacji z budże-

tu gminy na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 

według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności planowaną liczbę uczniów oraz 

numer i datę zaświadczenia o wpisie przedszkola (zespołu lub punktu wychowania przedszkolnego) do 

ewidencji prowadzonej przez Gminę na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty. 

§ 3.1. Dotacji udziela się na wszystkich uczniów ujętych w dokumentacji prowadzonej przez przedszkole 

(zespół lub punkt wychowania przedszkolnego). 

2. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji przedszkola/zespołu lub punktu wychowania przedszkolne-

go/ dotacja nie będzie przysługiwała. 

3. Za początkowy termin uczęszczania ucznia do przedszkola/ zespołu lub punktu wychowania przed-

szkolnego/ uznaje się miesiąc, w którego pierwszym dniu uczeń uczęszczał do przedszkola. 

4. Za końcowy termin uczęszczania ucznia do przedszkola / zespołu lub punktu wychowania przedszkol-

nego/ uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do przedszkola. 

5. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu do obliczenia dotacji przyjmuje się średniomie-

sięczną liczbę uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego /zespołu lub punktu wychowania 

przedszkolnego/ w okresie od stycznia do czerwca. 

6. Dotacja przekazywana będzie w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 4.1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne (zespół lub punkt wychowania 

przedszkolnego) sporządza i przekazuje Gminie w terminie do 15 następnego miesiąca rozliczenie dotacji za 

miesiąc miniony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku następuje do 15 stycznia następnego roku, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Brak rozliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 skutkuje wstrzymaniem dotacji. 

4. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy. 

§ 5.1. Gminie przysługuje prawo oceny prawidłowości podania faktycznej liczby uczniów przedszkola 

niepublicznego (zespołu lub punktu wychowania przedszkolnego). 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji podlega ona zwrotowi wraz z od-

setkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania dotacji w nadmiernej wysokości. 



§ 6.1. Jeżeli do przedszkoli niepublicznych, o których mowa w § 1 uczęszcza uczeń niebędący mieszkań-

cem Gminy Czosnów dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 

dotacji udzielonej zgodnie z § 1. 

2. Jeżeli do przeszkoli niepublicznych w innych gminach uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy 

Czosnów, to gmina pokrywa koszt dotacji udzielonej przez gminę dotującą to przedszkole. 

3. Gmina dotująca przedszkole niepubliczne, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem Gminy 

Czosnów jest zobowiązana do złożenia wniosku Gminie Czosnów nie później niż do 30 września roku po-

przedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, zawierającego; 

- Planowaną liczbę uczniów zamieszkujących na terenie gminy Czosnów według stanu na 10 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 

- Numer i datę zaświadczenia o wpisie przedszkola do ewidencji prowadzonej na podstawie art. 82 usta-

wy o systemie oświaty, 

- Nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja, 

- Kalkulacje wysokości dotacji na ucznia w przedszkolu niepublicznym danej Gminy na kolejny rok budże-

towy. 

4. Dotacja przekazywana będzie w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

§ 7.1. Gmina, o której mowa w § 6 ust. 2 sporządza i przekazuje gminie Czosnów w terminie do 15 na-

stępnego miesiąca rozliczenie dotacji za miesiąc miniony według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 

uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rozliczenie dotacji za grudzień danego roku następuje do 20 stycznia następnego roku, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Brak rozliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 skutkuje wstrzymaniem dotacji. 

4. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy. 

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy nr 141/XVII/08 z dnia 2 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i osobom prowadzącym wychowanie w formach zespołów 

i punktów wychowania przedszkolnego. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

wództwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku szkolnego 2009/2010. 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 216/XXIV/09 

Rady Gminy Czosnów 

z dnia 24 marca 2009r. 

 

Wniosek 

o przyznanie dotacji dla niepublicznego przedszkola  

/ zespołu lub punktu wychowania przedszkolnego/* na rok …….. 

 

1. Nazwa placówki ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nazwa organu prowadzącego …………………………………………………………………………………………… 

4. NIP ………………………………………. REGON………………………………………………………………………… 

5. Określenie celu dofinansowania ………………………………………………………………………………………... 

6. Planowana liczba dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat ogółem ……………………………………………………….… 

w tym:  



1) planowana liczba dzieci z terenu gminy Czosnów ……………………………………………………………….. 

- w wieku 3 do 6 lat / przedszkola/ ………………………………………………………………..………………. 

- w wieku 3 do 5 lat / zespoły, punkty przedszkolne/ ………………………………………………………….. 

2) planowana liczba dzieci z terenu innych gmin ……………………………………………………………………. 

w tym liczba dzieci ………………………………….….…..z gminy ……………………………………………….. 

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

7. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja ……………………………………………... 

8. Osoba odpowiedzialna za prawidłowe podawanie faktycznej liczby dzieci …………………………………….. 

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

 
* należy wypełnić dla prowadzonej formy wychowania przedszkolnego 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 216/XXIV/09 

Rady Gminy Czosnów 

z dnia 24 marca 2009r. 

 

 

…………………………………………………. 
 (pieczęć podmiotu dotowanego) 

 

 

Rozliczenie z dotacji 

za miesiąc ……………………………. 

 

1. Wysokość przyznanej dotacji zgodnie z wnioskiem ……………………………………………………………..…zł 

2. Wysokość przekazanej dotacji od początku roku ………………………………………………………………..….zł 

w tym za ostatni miesiąc ………………………………………………………………………………………………..zł 

3. Liczba uczniów objętych dotacją w miesiącu ………………………………        …………………………………… 

w tym: 

z gminy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Rozliczenie dotacji na miesiąc …………………………………………………………………………………………… 

 

Planowana liczba 

uczniów  

wg wniosku 

Średnia liczba 

uczniów  

za miesiące  

styczeń - czerwiec 

Średnia liczba 

uczniów  

za ostatni 

miesiąc 

Należna kwota 

dotacji  

za dany miesiąc 

Kwota dotacji 

nadpłaconej  

do odliczenia  

w następnym 

miesiącu 

Kwota dotacji 

nienależnej  

do zwrotu  

w następnym 

miesiącu 

      

 

………………………………………………. 
(podpis i pieczęć osoby prowadzącej) 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 



 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr 216/XXIV/09 

Rady Gminy Czosnów 

z dnia 24 marca 2009r. 

 

 

…………………………………………………… 
 (pieczęć podmiotu dotowanego) 

 

 

Rozliczenie z dotacji 

za rok ……………………………. 

 

1. Wysokość przyznanej dotacji zgodnie z wnioskiem ……………………………………….………………………zł 

2. Wysokość przekazanej dotacji od początku roku …………………………………………………………………..zł 

w tym za grudzień …………………………………………………………………………………………………….…zł 

3. Liczba uczniów objętych dotacją w roku ……………………………………          ………………........................ 

4. Rozliczenie dotacji na rok ……………………………………………………………………………………….……….. 

 

Planowana 

liczba uczniów  

wg wniosku 

Średnia  

liczba uczniów  

za miesiące  

styczeń- czerwiec 

Faktyczna liczba uczniów  

w poszczególnych 

 miesiącach 

Należna  

kwota dotacji  

za rok 

Kwota  

dotacji  

nadpłaconej  

do zwrotu 

Kwota  

dotacji  

nienależnej  

do zwrotu 

 

 

 

 

………….. 

 

 

 

 

…………….. 

Styczeń ………………….. 

Luty ………………………. 

Marzec …………………… 

Kwiecień ………………… 

Maj ………………………. 

Czerwiec ………………… 

Lipiec ……………………. 

Sierpień………………….. 

Wrzesień ………………… 

Październik………………. 

Listopad………………….. 

Grudzień………………….. 

 

 

 

 

……………… 

 

 

 

 

……………… 

 

 

 

 

……………. 

 

……………………………………………….. 
(podpis osoby prowadzącej placówkę) 

 

 

Przewodniczący Rady: 

Mirosław Bielecki 

 

 

 


