
 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/410/2014 

RADY GMINY SĘKOWA 

z dnia 15 lipca 2014 r. 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli 

wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych na terenie Gminy Sękowa przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 2, ust. 2b, ust. 2c i ust. 4 art. 90 ust. 2b, ust. 2d 

i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.)  Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa  bez bliższego określenia o; 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); 

2) przedszkolach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Sękowa przez inne niż Gmina 

Sękowa osoby prawne i fizyczne przedszkola w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola 

specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych; 

3) innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy 

Sękowa przez inne niż Gminę Sękowa osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy, o której mowa w pkt. 1; 

4) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 1; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne 

prowadzące na terenie Gminy Sękowa przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w pkt. 2-3; 

6) organie dotującym – Gmina Sękowa 

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady 

Gminy Sękowa oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 

Sękowa, otrzymana przez Gminę Sękowa od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonej 

w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Sękowa, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 

nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sękowa. 
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3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego 

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 70% wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sękowa w przeliczeniu na jednego 

ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana  

na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Sękowa. 

4. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Sękowa osoby prawne i fizyczne 

przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sękowa, pomniejszonym o opłaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiący dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sękowa. 

5. Osobom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego 

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 50 % wydatków bieżących 

przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sękowa, 

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 

dochody budżetu Gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 

przez Gminę. 

6. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie 

rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Sękowa. 

7. Gmina Sękowa informuje organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego 

o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia. 

§ 3. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego składa wniosek 

o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie 

Gminy Sękowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 . 

2. W wyjątkowych  przypadkach na wniosek osoby prowadzącej Wójt Gminy może wyrazić zgodę na 

przedstawienie informacji o planowanej liczbie dzieci w terminie późniejszym jak określony w ust. 1 lub 

na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. 

3. Do 10 każdego następnego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego składa w Urzędzie Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu 

i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

za który udzielona jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 

4. Upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy mogą dokonywać sprawdzenia zgodności ze stanem 

faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 2 na podstawie udostępnionej 

do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji w tym 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

5. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Część za miesiąc grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia, po złożeniu w Urzędzie 

Gminy Sękowa informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 2. 

7. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej 

inną formę wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według 

wzoru, o którym mowa w ust. 1. 

8. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez 

Gminę Sękowa na podstawie art. 82 ustawy do dnia aktualizacji tego wpisu. 
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9. Dotacje są przekazywane na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być 

wykorzystane wyłącznie na wydatki o których mowa w art.80 ust.3d ustawy. 

§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne 

rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust.1 podlega przekazaniu do Urzędu Gminy 

w terminie do 20 stycznia następnego roku. 

§ 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie 

podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia: 

1) przekazania z budżetu Gminy Sękowa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji. 

§ 6. 1. Gminie Sękowa przysługuje prawo kontroli dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

2. Upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy mogą dokonywać kontroli w przedszkolach lub w innych 

formach wychowania przedszkolnego obejmującej: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których 

mowa w § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2; 

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz 

art. 90 ust. 3d ustawy. 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli o której mowa w ust.1 mają prawo  wstępu 

do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

4. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie może odmówić osobie 

upoważnionej przeprowadzenia czynności kontrolnych w kierowanej przez siebie jednostce. 

5. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym  przedmiotem 

kontroli. 

6. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

7. W ciągu 7 dni od otrzymania protokołu organowi prowadzącemu przysługuje złożenie pisemnych 

wyjaśnień i zastrzeżeń. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/180/2008 Rady Gminy Sękowa w dnia 15 grudnia 2008r.w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie 

gminy Sękowa. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Sękowa 

Maria Wyżkiewicz 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXIX/410/2014 

Rady Gminy Sękowa 

z dnia 15 lipca 2014 

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

…………………………………………….. 

(pieczątka) 

       Urząd Gminy 

        Sękowa 

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ………………………. dla 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

     / nazwa i adres / 

Prowadzone przez 

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

I.  Numer wpisu do ewidencji placówek niepublicznych 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

II.  Planowana liczba uczniów 

1.  Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego ………………………………. W tym planowana liczba dzieci 

uczęszczających nie będących mieszkańcami gminy Sękowa ……………. 

III.  Numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazywana dotacja 

1.  Nazwa i adres placówki 

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

2.  Nazwa i adres banku 

…………………………………………………………………………………………………… 

3.  Numer rachunku bankowego placówki 

…………………………………………………………………………….. 
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IV.  Zobowiązanie wnioskującego : 

Zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o zmianach liczby uczniów oraz 

do rozliczania otrzymanych dotacji zgodnie z zapisami uchwały Nr ………………….. Rady 

Gminy Sękowa z dnia ………………. 

 

………………………………………………………..      

……………………………………………….. 

/ miejscowość i data /    / pieczątka i podpis osoby prowadzącej / 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXIX/410/2014 

Rady Gminy Sękowa 

z dnia 15 lipca 2014 

 

Urząd Gminy 

Sękowa 

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ZA MIESIĄC …………………. ROK ……… 

I.  Liczba uczniów ……………………………… 

W tym liczba uczniów spoza Gminy Sękowa ………………….. 

 l.p  Imię i nazwisko ucznia  Adres zamieszkania  Data urodzenia 

    

    

II.  Informacja o wykorzystaniu dotacji za okres od stycznia …….. do końca 

miesiąca…………………………... 

1.  Wysokość otrzymanej dotacji narastająco od początku roku ……………………… 

2.  Wysokość wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie   kształcenia, 

wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej: …………………….. 

3.  Środki do wykorzystania w następnym miesiącu   …………………………. 

……………………………………………………….     

……………………………………….. 

Miejscowość i data        podpis i pieczątka imienna 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 6 – Poz. 4077



 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr XXIX/410/2014 

Rady Gminy Sękowa 

z dnia 15 lipca 2014 

…………………………………………..     

(pieczątka) 

       Urząd Gminy 

Sękowa 

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

I.  Dane o szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej: 

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

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

II.  Kwota otrzymanej dotacji ……………………………………………………….. 

III.  Kwota wykorzystanej dotacji ………………………………………………….. 

W rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji: 

1.  Wydatki bieżące szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek

   ……………….. 

- w tym wynagrodzenia nauczycieli      ……………….. 

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy)    ……………….. 

- wydatki eksploatacyjne(energia, gaz)     ……………….. 

-  pozostałe wydatki przeznaczone na realizację zadań 

z zakresu kształcenia, wychowania i opieki w tym 

profilaktyki społecznej       ………………… 

2.  Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych, obejmujących:       ………………… 

- książki i inne zbiory biblioteczne      ………………… 

- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- 

wychowawczemu realizowanemu w szkołach, 
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przedszkolach i placówkach       ………………… 

- sprzęt rekreacyjny i sportowy      ……………….. 

- meble         ………………… 

- Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne 

i prawne o wartości nieprzekraczającej   wielkości 

ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane 

za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie 

oddania do używania       …………………. 

3.  Ogółem wydatki         ………........... 

IV. Kwota niewykorzystanej dotacji ……………………………..słownie: 

/……………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej 

przeznaczeniem  poświadczam zgodność przedstawionej powyżej informacji8 ze stanem faktycznym. 

  

       …………………………………………. 

       Podpis i pieczątka imienna 
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