
 
UCHWAŁA NR XXIX/238/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy 

o systemie oświaty, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

Na podstawie art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156; poz. 357, poz. 1045, poz. 1418, poz. 1629 i poz. 1640 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, 

poz. 668 i poz. 1010), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Podstawa obliczania dotacji 

§ 1. Ustala się, że działające na terenie gminy Złocieniec niepubliczne przedszkola niebędące przedszkola-

mi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, zwane dalej „podmiotem dotowanym”, otrzymywać będą na każdego ucznia dotację 

z budżetu gminy Złocieniec, zwaną dalej „dotacją”, w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 

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

ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

§ 2. 1. Wysokość dotacji ustalana jest na rok kalendarzowy i jest planowana w budżecie gminy Złocieniec 

jako iloczyn 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i planowanej liczby uczniów, podanej przez 

podmiot dotowany. Wysokość dotacji może ulec zmianie w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, 

dokonanej na podstawie art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 pkt 4, w 12 częściach w termi-

nie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym że część dotacji za grudzień jest przekazywana 

w terminie do dnia 15 grudnia. 

Rozdział 2 

Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji 

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji dla podmiotów dotowanych, powinien zawierać: 

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego; 

2) planowaną liczbę uczniów uczęszczających do podmiotu dotowanego w okresie styczeń - sierpień oraz 

wrzesień - grudzień w roku udzielenia dotacji; 

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz numer wpisu do ewi-

dencji niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Złocieniec; 

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 
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Rozdział 3 

Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji oraz termin i sposób 

rozliczenia dotacji 

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia podmiotu dotowanego, wykazywanego w miesięcznej in-

formacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który jest udziela-

na część dotacji, składanej przez podmiot dotowany w terminie do 10 dnia miesiąca, na który udzielana jest 

część dotacji, z tym, że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia. Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku zaprzestania działalności przez podmiot dotowany jest on zobowiązany w terminie jednego 

miesiąca od daty zaprzestania działalności dokonać zwrotu nadpłaconej dotacji. 

3. Podmiot dotowany w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji składa rocz-

ne rozliczenie wykorzystania dotacji. Wzór rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik Nr 2 

do niniejszej uchwały. 

Rozdział 4 

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

§ 5. 1. Gmina Złocieniec jest uprawniona do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 

w szczególności faktycznej liczby uczniów, na którą przysługuje dotacja. 

2. Burmistrz Złocieńca przeprowadza kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji polega-

jącą na zweryfikowaniu prawidłowości pokrycia wydatków z dotacji oraz ustaleniu liczby uczniów, na którą 

przysługuje dotacja. 

3. Kontrole, o której mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w siedzibie podmiotu dotowanego po uprzednim 

uprzedzeniu na co najmniej 7 dni przed datą kontroli. 

4. Kontrole obejmują w szczególności: 

1) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystywania przekazanej dotacji; 

2) sprawdzenie faktycznej liczby uczniów, na których przekazano dotację. 

5. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 i 2, przeprowadzają osoby wyznaczone przez podmiot dotujący, zwane 

dalej „kontrolerami”, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Złocieńca zawierają-

cego: 

1) imię i nazwisko kontrolera; 

2) nazwę podmiotu dotowanego; 

3) zakres przedmiotowy kontroli; 

4) okres objęty kontrolą; 

5) czas trwania kontroli. 

6. Z przeprowadzonych kontroli sporządzany jest protokół kontroli. 

7. Podmiotowi dotowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, do ustaleń zawar-

tych w protokole kontroli. 

8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

protokołu kontroli. 

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy 

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

zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje sta-

nowisko podmiotowi dotowanemu. 

11. Podmiot dotowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do 

jego podpisania, wyjaśnienie przyczyn odmowy. 

12. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez podmiot dotowany nie stanowi przeszkody do realizacji 

ustaleń kontroli. 
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Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 22 grudnia 2015 r. w spra-

wie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gmi-

ny Złocieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Za-

chodniopomorskiego poz. 5784; z 2016 r. poz. 470). 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

Mirosław Kacianowski 
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Załącznik Nr 1 do  
UCHWAŁY Nr XXIX/238/2016 
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIE ŃCU 
z dnia 24 listopada 2016 r. 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy miesiąca 
…................................... 

(miesiąc, rok) 

1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: ….........

2. 
Lp. wyszczególnienie na 1 dzień roboczy 

miesiąca 
sprawozdawczego 

narastająco od początku roku 

1 Faktyczna liczba uczniów 
podmiotu dotowanego, w tym 
niepełnosprawnych, według 
stanu: 
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Załącznik Nr 2 do  
UCHWAŁY Nr XXIX/238/2016 
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIE ŃCU 
z dnia 24 listopada 2016 r. 

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji w: …......................................... roku 
(wpisać rok) 

1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: …....................
2. Kwota dotacji:

1) otrzymanej: ......................

2) kwota dotacji wykorzystanej: .................................

3) kwota dotacji niewykorzystanej: .............................

2. Wyszczególnienie wydatków bieżących poniesionych przez podmiot dotowany w okresie
sprawozdawczym pokrytych z dotacji w zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 4703


		2016-12-02T08:42:51+0000
	Polska
	Hanna Rejman; ZUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




