
  

UCHWAŁA Nr XXVIII/268/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla niepublicznych szkół 

podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na 

terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 

o uprawnieniach szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych 

o uprawnieniach szkoły publicznej, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, a także innych 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Kruszwica oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

 

§ 2.1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego, niepubliczną szkołę podstawową 

o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę podstawową 

o uprawnieniach szkoły publicznej, w której zorganizowano oddziały przedszkolne, a także innej niepublicznej 

formy wychowania przedszkolnego złożony w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera: 

1) nazwę i adres dotowanej jednostki; 

2) nazwę i adres organu prowadzącego; 

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 

4) NIP i REGON dotowanej jednostki; 

5) adres, adres e-mail, numer telefonu dotowanej jednostki; 

6) numer rachunku bankowego dotowanej jednostki, na który ma być przekazywana dotacja; 

7) dane o planowanej liczbie uczniów, w tym o planowanej liczbie uczniów niepełnosprawnych, planowanej 

liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz o planowanej liczbie 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

8) dane o planowanej liczbie i wykaz uczniów zamieszkałych poza Gminą Kruszwica, w przypadku 

niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach 

podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej oraz w innej niepublicznej formie wychowania 

przedszkolnego; 

9) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1954 i poz. 1985. 
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3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, w której 

zorganizowano oddziały przedszkolne dołącza do wniosku o udzielenie dotacji oświadczenie, że te oddziały 

przedszkolne spełniają warunki, o których mowa w art. 90 ust.1ba ustawy o systemie oświaty. 

4. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, o którym mowa dołącza do wniosku o udzielenie dotacji 

oświadczenie, że w przedszkolu spełnione są warunki, o których mowa w art. 90 ust.1b ustawy o systemie 

oświaty. 

5. Organ prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, dołącza do wniosku 

o udzielenie dotacji oświadczenie, że w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego spełnione są 

warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1 c ustawy o systemie oświaty. 

6. W przypadku ubiegania się o dotację przez ten sam organ prowadzący dla kilku szkół, przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w różnych szkołach, innych form wychowania przedszkolnego, wniosek 

o udzielenie dotacji składany jest osobno dla każdej jednostki. 

 

§ 3. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły 

podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa 

w § 5-8, dotację z budżetu Gminy Kruszwica w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica pod 

warunkiem, że organ prowadzący poda informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji. 

 

§ 4. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły 

podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 

otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Kruszwica w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Kruszwica, pod warunkiem że organ prowadzący poda Gminie Kruszwica informację 

o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie później niż do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

 

§ 5. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny otrzymują z budżetu Gminy Kruszwica dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej 

na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica pod warunkiem, że osoba prowadząca 

poda informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji. 

 

§ 6.1. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, niespełniające warunków, o których 

mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy 

Kruszwica w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica pod warunkiem, że osoba 

prowadząca poda Gminie Kruszwica informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym, które spełnia warunki określone w art. 

90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Kruszwica dotację 

w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica. 
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§ 7. Niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których zorganizowano 

oddział przedszkolny, niebędące szkołą podstawową specjalną, otrzymują do dnia 31 sierpnia 2019 r. na 

każdego ucznia takiego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Kruszwica dotację w wysokości 100% 

podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszwica, w których 

zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica pod warunkiem, że osoba 

prowadząca poda Gminie Kruszwica informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 

30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

 

§ 8.1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy 

o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Kruszwica w wysokości 40% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kruszwica pod warunkiem, że osoba prowadząca poda Gminie 

Kruszwica informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji. 

2. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, która spełnia warunki określone w art. 90 ust 1c ustawy o systemie oświaty 

otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla 

przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 

ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

dla Gminy Kruszwica. 

 

§ 9. Wysokość podstawowej kwoty dotacji jest ustalana i aktualizowana na zasadach określonych 

w art. 78b ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 10.1. Organy prowadzące dotowane jednostki składają w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca, w którym przekazywana jest dotacja, informację o aktualnej liczbie uczniów, według 

stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja. 

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się: 

1) liczbę uczniów; 

2) wykaz uczniów niepełnosprawnych wraz z podaniem rodzaju niepełnosprawności; 

3) wykaz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka; 

4) wykaz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

5) wykaz uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Kruszwica (dotyczy przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły 

publicznej i innych formach wychowania przedszkolnego). 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 zawierają dane uczniów takie jak: imię i nazwisko, datę 

urodzenia i miejsce zamieszkania. 

4. Organ prowadzący dotowaną jednostkę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej 

aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji, oraz przechowywanie jej przez okres minimum 5 lat, 

licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja. 

 

§ 11.1. Organ prowadzący dotowaną jednostkę przekazuje roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji. 

2. Sprawozdanie roczne przekazywane jest do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w terminie do 15 stycznia 

roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona. 

3. W przypadku zaprzestania działalności dotowanej jednostki osoba prowadząca przedstawia 

sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej dotacji. 

4. W przypadku przekazania prowadzenia dotowanej jednostki w trakcie roku kalendarzowego innej osobie 

prawnej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, osoba prowadząca dotowaną jednostkę 

zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie 21 dni od dnia przekazania 

prowadzenia dotowanej jednostki. 

5. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji powinno zawierać: 

1) nazwę i adres dotowanej jednostki; 

2) nazwę osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej dotowaną jednostkę; 
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3) liczbę uczniów w poszczególnych miesiącach, ze wskazaniem liczby uczniów niepełnosprawnych, liczby 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; 

4) kwotę otrzymanej dotacji; 

5) wysokość i rodzaj wydatków finansowych, które zostały sfinansowane ze środków z dotacji; 

6) podpisy osób uprawnionych. 

6. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków 

z dotacji, dotowana jednostka zobowiązana jest zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków 

otrzymanych z dotacji z budżetu Gminy Kruszwica, w kwocie ….. zł. słownie ……zł. Dotyczy …… (nazwa 

dotowanej jednostki) ……” oraz datę i podpis organu prowadzącego/osoby uprawnionej. 

7. W przypadku prowadzenia kilku jednostek dotowanych z budżetu Gminy Kruszwica przez ten sam organ 

prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki. 

8. Otrzymane dotacje w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi 

w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji 

jest krótszy niż rok kalendarzowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po 

upływie terminu wykorzystania dotacji. 

9. Dotacje w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości 

podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

 

§ 12.1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę 

podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę podstawową 

o uprawnieniach szkoły publicznej, w której zorganizowano oddział przedszkolny i inną niepubliczną formę 

wychowania przedszkolnego w tym przede wszystkim liczba uczniów, liczba uczniów niepełnosprawnych, 

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz liczba uczestników zajęć 

rewalidacyjnych; 

2) wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem 

i opieką, w tym profilaktykę społeczną. 

3. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Kruszwicy, które mają prawo wstępu do 

obiektów szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, wglądu do prowadzonej 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania. 

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole, oddział przedszkolny i inną formę wychowania przedszkolnego 

na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji 

oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

który podpisują kontrolujący i organ prowadzący lub osoba upoważniona przez organ prowadzący do 

reprezentowania kontrolowanego podmiotu. 

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, zastrzeżeń co do ustaleń 

zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

protokołu kontroli. 

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący obowiązany jest dokonać ich 

analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności 

zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

8. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje 

stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot, który podpisuje protokół, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego 

podpisania wyjaśnienie odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia podmiotu 

kontrolowanego od wypełnienia ustaleń poczynionych w toku kontroli. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Burmistrz Kruszwicy przekazuje organowi prowadzącemu 

kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń 

opisanych w protokole, a także zalecenia pokontrolne. 

11. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu 

pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Kruszwicy o sposobie wykonania zaleceń oraz podjętych 

działaniach, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. 
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy. 

 

§ 14. Traci moc uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kruszwica dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na 

terenie Gminy Kruszwica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-

Pom. z 2015 r. poz. 2170, z 2016 r. poz. 2452). 

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Aleksander Budner 
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