
Uchwała Nr 222/XXVI/2009 

Rady Miejskiej w Praszce 

 

z dnia 10 lutego 2009 r. 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

 

Na podstawie art. 90 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

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

 

§ 1. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Praszka 

dotacje miesięczne na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez Gminę Praszka. 

 

§ 2. Niepubliczne przedszkola otrzymają dotację, jeżeli złożą do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielanie dotacji wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy. 

 

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) datę sporządzenia wniosku; 

2) nazwę i adres przedszkola niepublicznego; 

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych  przedszkoli; 

4) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy; 

5) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja. 

 

§ 4.1. Do 5 każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa w Urzędzie   

Miejskim w Praszce informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielona jest dotacja. 

2.  Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie rachunek bankowy 

w  terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

 

§ 5.1. W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji,  dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem 

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. 

2. Rozliczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Praszce w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3. Dotacja, która pozostaje po skorygowaniu liczby uczniów z liczba faktyczną podlega 

zwrotowi w terminie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego o wysokość nadpłaconej 

dotacji. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 190/XXV/2005 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2005 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli . 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego . 

 

Przewodniczący Rady 

Bogusław Łazik 


