
UCHWAŁA Nr XXV/228/09 
Rady Miejskiej w Brusach 
z dnia 30 września 2009 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Brusy  

przez osoby fizyczne lub osoby prawne 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  
 
 

 
Rada Miejska 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Dotacje z budŜetu gminy Brusy udzielane będą szkołom i placówkom znajdującym się  
w rejestrze szkół i placówek niepublicznych działających na terenie gminy Brusy. 

2. Dotacje mogą być udzielane na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, 
niepublicznych gimnazjów posiadających uprawnienia szkoły publicznej, działających na 
terenie gminy Brusy. 

 
§ 2 

 
1. Dotację udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę/placówkę. 
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być złoŜony do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
3. Wniosek powinien zawierać: 

1) Nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę; 
2) Imię, nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący; 
3) Nazwę i adres szkoły/placówki; 
4) Numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych; 
5) Nazwę i numer konta bankowego, na które powinna być przekazana dotacja; 
6) Planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne.  
Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
1. Podstawa obliczenia dotacji na jednego ucznia (dziecko) dla organu prowadzącego 

następujące szkoły i placówki: 
1) Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na kaŜdego ucznia  



w wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej 
danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Brusy. 

2) Niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie gminy Brusy otrzymują dotację na 
kaŜdego ucznia (dziecko) w wysokości 80% ustalonych w budŜecie Gminy Brusy 
wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 
jednego ucznia (dziecko) z tym, Ŝe na ucznia (dziecko) niepełnosprawne w wysokości 
nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia (dziecko) 
przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Brusy. 

3) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form  
oraz sposobu ich działania, otrzymują na kaŜdego ucznia (dziecko) dotację  
w wysokości 40% wydatków bieŜących ponoszonych na jednego ucznia (dziecko)  
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brusy. 

 
§ 4 

 
1. Burmistrz Brus w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 

na podstawie złoŜonych wniosków proponuje listę dotowanych przedszkoli, szkół  
i placówek w projekcie budŜetu na następny rok budŜetowy. 

2. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Brusach na podstawie ostatecznej propozycji 
przedstawionej przez Burmistrza Brus w uchwale budŜetowej na dany rok budŜetowy.  

 
§ 5 

 
1. Do 10 dnia kaŜdego miesiąca organ prowadzący szkołę/ placówkę oświatową składa  

w Gminnym Zarządzie Oświaty w Brusach informację o faktycznej liczbie uczniów 
według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielona jest dotacja według wzoru 
określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Jeśli do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole uczęszczają dzieci będące 
mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący przedszkole/oddział przedszkolny oprócz 
informacji, o której mowa w ust. 1, przekazuje dane o dzieciach z innych gmin. 

3. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do 25-tego dnia danego 
miesiąca po uprzednim złoŜeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów. 

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący 
szkołę/placówkę we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 uchwały,  
lub w przypadku zmiany rachunku, stosownym piśmie organu prowadzącego, 
informującego o zmianie nazwy/numeru bankowego. 

 
§ 6 

 
1. Organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową sporządza roczne rozliczenie 

wykorzystanej dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu obejmującym informacje o kwocie 
otrzymanej dotacji - Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 



2. Rozliczenie wykorzystanej w danym roku dotacji podlega przekazaniu do Gminnego 
Zarządu Oświaty w Brusach do dnia 20 stycznia.  

3. W przypadku nadpłacenia dotacji, dotacja w wysokości nadpłaconej podlega zwrotowi na 
konto Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach w terminie 15 dni roboczych od 
poinformowania organu prowadzącego o wysokości nadpłaconej dotacji. 

4. Organ dotujący moŜe kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej 
szkołom/placówkom.  

5. Zakres kontroli przeprowadzanej przez osoby upowaŜnione przez Burmistrza Brus moŜe 
dotyczyć prowadzonej przez szkołę/placówkę dotowaną dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w szczególności zgodności ze stanem 
faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 1. 

6. W przypadku rozbieŜności pomiędzy danymi zadeklarowanymi przez szkołę/placówkę  
w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1, a stanem faktycznym liczby uczniów, organ 
dotujący odpowiednio zmniejsza wysokość dotacji. 

7. UpowaŜnia się Burmistrza Brus do wstrzymania przyznanej dotacji w ciągu roku 
budŜetowego w przypadku: 
1) zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole, szkołę lub placówkę; 
2) wykorzystania dotacji na cele inne niŜ określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 
3) cofnięcia uprawnień szkoły publicznej. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus. 

 
§ 8 

 
Traci moc uchwała Nr III-34/03 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2003 r. 
 

§ 9 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 
 
 
 
                                                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                                                          Robert Skórczewski 


