
UCHWAŁA NR XLII/490/2010  

RADY MIASTA USTROŃ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Ustroń dla niepublicznych przedszkoli 

 

Na podst. art.90 ust 1, 2b, 2c, 3d - 3f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1.  1. Ustalić dotację dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Ustroń, zwanych w dalszej 

części "przedszkolami niepublicznymi" w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Ustroń wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. Dotacje na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu ustalić w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Ustroń.  

3. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację, o których mowa w ust. 1 i 2 pod warunkiem, że osoba 

prowadząca przedszkole niepubliczne poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 

września roku poprzedzającego udzielenie dotracji. Przez osobę prowadzącą rozumie się osobę fizyczną lub prawną.  

4. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Ustronia, gmina, której 

mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej poprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Ustroń

w wysokości przypadającej na jednego ucznia obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

§ 2.  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne złożony do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru wniosku jak w zalączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

§ 3.  1. W grudniu roku poprzedzającego pirwszy miesiąc udzielenia dotacji, osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne winna przekazać na formularzu określonym przez organ dotujący faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do 

przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznego przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca.  

3. Na podstawie informacji określonej w ust.1 organ dotujący przekazuje na następny miesiąc dotację obliczoną 

według aktualnej liczby uczniów.  

§ 4.  1. Rozliczenie przekazanej i zwrot ewentualnie nadpłaconej dotacji osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne będzie dokonywać w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Za grudzień roku 

poprzedniego do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne 

dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego. Liczba ta nie może 

przekraczać planowanej, podanej według załącznika nr 2 liczby uczniów. W rozliczeniu osoba prowadząca przedszkole

niepubliczne winna podać liczbę uczniów planowaną na następny miesiąc. 

2. Rozliczneie dotacji sporządza się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały i winno 

obejmować: 

3. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje co miesiąc innym gminom, będącym miejscem 

zamieszkania uczniów spoza gminy Ustroń, cząstkowe rozliczenie dotacji odnoszące sie do tych uczniów z podaniem 

planowanej liczby uczniów tej gminy w następnym miesiącu.  

4. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upowarzniona przez Burmistrza miasta Ustronia 

przeprowadzi kontrolę niepublicznych przedszkoli w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu 

miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustronia.  

§ 6.  

Traci moc uchwała nr XVIII/164/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25.03.2004r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszoli.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pełną nazwę przedszkola niepublicznego oraz osoby prowadzącej (osoba fizyczna lub osoba prawna),

2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych,

3) informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczen-sierpień 

i wrzesień-grudzień,w tym: 

a) liczbie uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń,

b) liczbie uczniów będących mieszkańcami innych gmin,

4) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) numer statystyczny, oraz REGON przedszkola niepublicznego.

a) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w okresie rozliczniowym 

z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń oraz uczniów z innych gmin. 

b) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów z wyszczególnieniem uczniów bedących 

mieszkańcami gminy Ustroń, oraz uczniów z innych gmin. 

a) Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim mowa w ust. 4 kotrolujący sporządza protokół według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z którego jejden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole. 

b) Burmistrz Miasta Ustronia o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole

z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Stanisław Malina 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

Wniosek o przyznanie dotacji 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Informacja o liczbie uczniów 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik3.doc

 

Rozliczenie i termin wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę Ustroń dla przedszkola niepublicznego 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik4.doc
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UCHWAŁA NR XLII/490/2010  

RADY MIASTA USTROŃ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Ustroń dla niepublicznych przedszkoli 

 

Na podst. art.90 ust 1, 2b, 2c, 3d - 3f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1.  1. Ustalić dotację dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Ustroń, zwanych w dalszej 

części "przedszkolami niepublicznymi" w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Ustroń wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. Dotacje na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu ustalić w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Ustroń.  

3. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację, o których mowa w ust. 1 i 2 pod warunkiem, że osoba 

prowadząca przedszkole niepubliczne poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 

września roku poprzedzającego udzielenie dotracji. Przez osobę prowadzącą rozumie się osobę fizyczną lub prawną.  

4. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Ustronia, gmina, której 

mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej poprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Ustroń

w wysokości przypadającej na jednego ucznia obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

§ 2.  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne złożony do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru wniosku jak w zalączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

§ 3.  1. W grudniu roku poprzedzającego pirwszy miesiąc udzielenia dotacji, osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne winna przekazać na formularzu określonym przez organ dotujący faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do 

przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznego przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca.  

3. Na podstawie informacji określonej w ust.1 organ dotujący przekazuje na następny miesiąc dotację obliczoną 

według aktualnej liczby uczniów.  

§ 4.  1. Rozliczenie przekazanej i zwrot ewentualnie nadpłaconej dotacji osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne będzie dokonywać w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Za grudzień roku 

poprzedniego do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne 

dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego. Liczba ta nie może 

przekraczać planowanej, podanej według załącznika nr 2 liczby uczniów. W rozliczeniu osoba prowadząca przedszkole

niepubliczne winna podać liczbę uczniów planowaną na następny miesiąc. 

2. Rozliczneie dotacji sporządza się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały i winno 

obejmować: 

3. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje co miesiąc innym gminom, będącym miejscem 

zamieszkania uczniów spoza gminy Ustroń, cząstkowe rozliczenie dotacji odnoszące sie do tych uczniów z podaniem 

planowanej liczby uczniów tej gminy w następnym miesiącu.  

4. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upowarzniona przez Burmistrza miasta Ustronia 

przeprowadzi kontrolę niepublicznych przedszkoli w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu 

miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustronia.  

§ 6.  

Traci moc uchwała nr XVIII/164/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25.03.2004r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszoli.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pełną nazwę przedszkola niepublicznego oraz osoby prowadzącej (osoba fizyczna lub osoba prawna),

2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych,

3) informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczen-sierpień 

i wrzesień-grudzień,w tym: 

a) liczbie uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń,

b) liczbie uczniów będących mieszkańcami innych gmin,

4) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) numer statystyczny, oraz REGON przedszkola niepublicznego.

a) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w okresie rozliczniowym 

z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń oraz uczniów z innych gmin. 

b) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów z wyszczególnieniem uczniów bedących 

mieszkańcami gminy Ustroń, oraz uczniów z innych gmin. 

a) Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim mowa w ust. 4 kotrolujący sporządza protokół według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z którego jejden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole. 

b) Burmistrz Miasta Ustronia o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole

z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Stanisław Malina 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

Wniosek o przyznanie dotacji 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

Informacja o liczbie uczniów 

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik3.doc

 

Rozliczenie i termin wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę Ustroń dla przedszkola niepublicznego 

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/490/2010 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik4.doc

 

Protokół z przeprowadzonej kontroli w niepublicznym przedszkolu 

ID: RUVRX-YGJQV-SDEAN-VQOIJ-NKMHA. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XLII/490/2010  

RADY MIASTA USTROŃ  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Ustroń dla niepublicznych przedszkoli 

 

Na podst. art.90 ust 1, 2b, 2c, 3d - 3f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

256, poz. 2572 z późn zm.) oraz art 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1.  1. Ustalić dotację dla niepublicznych przedszkoli, działających na terenie gminy Ustroń, zwanych w dalszej 

części "przedszkolami niepublicznymi" w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Ustroń wydatków bieżących 

ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. Dotacje na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu ustalić w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Ustroń.  

3. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację, o których mowa w ust. 1 i 2 pod warunkiem, że osoba 

prowadząca przedszkole niepubliczne poda organowi dotującemu planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 

września roku poprzedzającego udzielenie dotracji. Przez osobę prowadzącą rozumie się osobę fizyczną lub prawną.  

4. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Ustronia, gmina, której 

mieszkańcem jest uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej poprzednio przedszkolu niepublicznemu przez gminę Ustroń

w wysokości przypadającej na jednego ucznia obliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

§ 2.  1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne złożony do 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru wniosku jak w zalączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

§ 3.  1. W grudniu roku poprzedzającego pirwszy miesiąc udzielenia dotacji, osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne winna przekazać na formularzu określonym przez organ dotujący faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do 

przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznego przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca.  

3. Na podstawie informacji określonej w ust.1 organ dotujący przekazuje na następny miesiąc dotację obliczoną 

według aktualnej liczby uczniów.  

§ 4.  1. Rozliczenie przekazanej i zwrot ewentualnie nadpłaconej dotacji osoba prowadząca przedszkole 

niepubliczne będzie dokonywać w okresach miesięcznych do 10 dnia po upływie każdego miesiąca. Za grudzień roku 

poprzedniego do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne 

dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego. Liczba ta nie może 

przekraczać planowanej, podanej według załącznika nr 2 liczby uczniów. W rozliczeniu osoba prowadząca przedszkole

niepubliczne winna podać liczbę uczniów planowaną na następny miesiąc. 

2. Rozliczneie dotacji sporządza się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały i winno 

obejmować: 

3. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne przekazuje co miesiąc innym gminom, będącym miejscem 

zamieszkania uczniów spoza gminy Ustroń, cząstkowe rozliczenie dotacji odnoszące sie do tych uczniów z podaniem 

planowanej liczby uczniów tej gminy w następnym miesiącu.  

4. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym osoba upowarzniona przez Burmistrza miasta Ustronia 

przeprowadzi kontrolę niepublicznych przedszkoli w zakresie ustawowego obowiązku przeznaczenia dotacji z budżetu 

miasta wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków przedszkola niepublicznego. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustronia.  

§ 6.  

Traci moc uchwała nr XVIII/164/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 25.03.2004r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszoli.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pełną nazwę przedszkola niepublicznego oraz osoby prowadzącej (osoba fizyczna lub osoba prawna),

2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych,

3) informację o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczen-sierpień 

i wrzesień-grudzień,w tym: 

a) liczbie uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń,

b) liczbie uczniów będących mieszkańcami innych gmin,

4) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

5) numer statystyczny, oraz REGON przedszkola niepublicznego.

a) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w okresie rozliczniowym 

z wyszczególnieniem uczniów będących mieszkańcami gminy Ustroń oraz uczniów z innych gmin. 

b) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów z wyszczególnieniem uczniów bedących 

mieszkańcami gminy Ustroń, oraz uczniów z innych gmin. 

a) Z kontroli przeprowadzonej w zakresie o jakim mowa w ust. 4 kotrolujący sporządza protokół według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, z którego jejden egzemplarz otrzymuje osoba prowadząca 

niepubliczne przedszkole. 

b) Burmistrz Miasta Ustronia o terminie planowanej kontroli zawiadamia osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole

z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Stanisław Malina 
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