
UCHWAŁA NR XXVII/239/2016
RADY MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2015 r., Nr 
2156 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 
r. poz.446)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niepubliczne przedszkola nie będące przedszkolami specjalnymi,  niespełniające warunków, o 
których mowa w art. 90 ust 1b  ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu 
Miasta   w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Sulejówek.

2. Organ prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, nie spełniającą warunków, o 
których mowa w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu 
Miasta  w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym ze na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości 100%  kwoty  przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Sulejówek.

3. Niepubliczne szkoły podstawowe niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi w których 
zorganizowano oddział przedszkolny,  niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o 
systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Miasta dotację    w 
wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Miasto Sulejówek.

4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Sulejówek w wysokości  100%  
kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
Sulejówek.

5. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z 
art. 71b ust. 2a prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art.90 ust. 2a,2b,2d i 2ea,  
dotację z budżetu Miasta Sulejówek w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.
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6. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja i 
szkoły ponadgimnazjalne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego 
uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Miasta Sulejówek w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest  na wniosek osoby prowadzącej placówkę, złożony nie później niż do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok udzielania  dotacji.

2. Zakres danych, które powinny być we wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik nr 1 do uchwały.

3. Uprawniony do dotacji składa do piątego dnia miesiąca informację o liczbie uczniów ustalonej według 
stanu na pierwszy dzień miesiąca.

4. Wzór informacji,  o której mowa w ust.3 stanowi  Załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Dotacja wypłacana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego  miesiąca na rachunek 
bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 2 ust 1. Część dotacji za miesiąc grudzień 
przekazywana jest    w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 3. 1. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej  pobrania i wykorzystania do dnia 15 stycznia roku 
następującego po roku udzielenia dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

3. W  przypadku   dotacji   pobranej    nienależnie   lub  w  nadmiernej   wysokości, niewykorzystania   
dotacji   lub  jej części ,wykorzystania jej  niezgodnie   z przeznaczeniem, organ prowadzący zobowiązany jest 
do zwrotu tej dotacji na zasadach określonych w ustawie  o finansach publicznych.

§4.1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania  dotacji oraz 
prawidłowości wykorzystywania  dotacji.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Miasta Sulejówek, na podstawie imiennego upoważnienia 
Burmistrza Miasta Sulejówek.

3. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli na terenie szkoły/ placówki kontrolujący powiadamia 
kontrolowanego na piśmie.

4. Kontrolujący mają prawo wstępu do kontrolowanej szkoły/placówki  oraz prawo wglądu do prowadzonej 
przez te placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej  i dokumentacji przebiegu nauczania , a także do 
przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek.

5. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawiają w protokole kontroli.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 6. Traci moc: uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XVII/143/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych 
prowadzonych przez inny niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  organ oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania   i wykorzystywania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego , nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/2016

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 29 września 2016 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ......................

1. Nazwisko i imię / nazwa osoby prowadzącej placówkę oraz adres:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Nazwa placówki:…………………………………………………………………

3. Adres placówki i numer telefonu………………………………………………

4. Numer NIP placówki ………………………………

5. REGON placówki………………………….

6. Numer rachunku bankowego placówki oraz pełna jego nazwa

……………………………………………………………………………………

7. Planowana liczba uczniów w okresie styczeń – sierpień………………w tym :

liczba uczniów  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej……….

liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez

Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną………..

Liczba uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do zajęć rewalidacyjnych…………..

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień – grudzień………………w tym :

liczba uczniów  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej….

liczba uczniów z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno- 
Pedagogiczną………..

Liczba uczniów z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do zajęć    rewalidacyjnych…………..

8. Dane kontaktowe: numer telefonu ……………………………

9. Adres poczty elektronicznej…………………………………..

……………………………….  ………………………………………………

Pieczęć dotowanego podmiotu  Data   i  podpis osoby

reprezentującej dotowany podmiot

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Termin składania wniosku: do 30 września  roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXVII/239/2016

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 29 września 2016 r.

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
W MIESIĄCU……………… ROKU………………….

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

Adres…………………………………………………………………………………………...

WG STANU  NA  1  DZIEŃ  MIESIĄCA

miejsce  zamieszkania liczba  dzieci /klasa
zamieszkujących
w Sulejówku……………
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
zamieszkujących w 
gminie……………………………………..
ogółem:
w tym :
dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego ,    o którym 
mowa w art. 71b ust.3 ustawy o systemie 
oświaty
objętych wczesnym wspomaganiem    rozwoju 
prowadzonym    na podstawie art. 71b ust. 2a 
ustawy o systemie oświaty
Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem  o 
potrzebie  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………..  ………………………………………………

Pieczęć dotowanego podmiotu  data i podpis osoby

reprezentującej  dotowany podmiot
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/239/2016

Rady Miasta Sulejówek

z dnia 29 września 2016 r.

ROZLICZENIE   PRZEKAZANEJ   DOTACJI   W  ROKU ……………………..

Nazwa i adres placówki……………………………………………………………………..

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

1. Kwota dotacji należnej za dany rok budżetowy……………………………………….

2. Kwota dotacji otrzymanej ogółem………………………………………………………

3. Kwota dotacji:

do zwrotu przez podmiot dotowany……………………………………

do wyrównania przez Miasto Sulejówek………………………………

WYKORZYSTANIE DOTACJI

lp rodzaje wydatków pokrytych z dotacji na dofinansowanie 
realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i 
opieki, w tym profilaktyki społecznej

wysokość 
poniesionych 
wydatków

1 wydatki bieżące placówki obejmujące każdy wydatek poniesiony 
na cele działalności placówki, w tym na wynagrodzenie osoby 
fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inna formę 
wychowania przedszkolnego jeżeli odpowiednio pełni funkcje 
dyrektora szkoły lub przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej 
formie wychowania przedszkolnego , z wyjątkiem wydatków na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne.

2 zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych                   
i prawnych obejmujących
a) książki i inne zbiory biblioteczne
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - 

wychowawczemu
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy
d) meble
e) pozostałe środki trwałe  o wartości nieprzekraczającej 

wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych
RAZEM  KWOTA  DOTACJI  WYKORZYSTANEJ

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………..  ………………………………………………

Pieczęć dotowanego podmiotu  data i podpis osoby reprezentującej

dotowany podmiot
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