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UCHWAŁA NR 294/LIV/2010
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI

z dnia 27 października 2010 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI 
NIEPUBLICZNYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE NA TERENIE GMINY 
BLACHOWNIA, A TAKŻE TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH 

WYKORZYSTANIA. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 1, ust. 2b - 2e, ust. 3c- 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje: 

§ 1. Przepisy uchwały dotyczą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne: 

1) przedszkoli niepublicznych, 

2) innych form wychowania przedszkolnego utworzonych na podstawie przepisów art.14a ust. 7 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których zalicza się zespoły wychowania przedszkolnego i punkty 
przedszkolne. 

§ 2. Dotacja dla placówek oświatowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały przeznaczona jest na 
dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych placówek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. 

§ 3. 

1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych 
w budżecie Gminy Blachownia wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez 
Gminę Blachownia w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na niepełnosprawnego ucznia przedszkola 
i oddziału przedszkolnego przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymanej przez Gminę Blachownia. 

2. Osoba prowadząca inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 14a ust. 7 ustawy o systemie 
oświaty otrzymuje dotację z budżetu Gminy Blachownia na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych 
w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Blachownia w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej 
przez Gminę Blachownia. 

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 1, 
wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

1) nazwę i adres placówki, 

2) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

3) imienny wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania, 

4) planowaną liczbę uczniów zamieszkałych na terenie gminy Blachownia, 

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o każdej zmianie w liczbie wychowanków, 

6) informację na temat banku i nr rachunku, na który ma być przekazywana dotacja, 

7) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu placówki. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku. 

2. W celu otrzymania miesięcznej części dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne, niepubliczny 
zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny składa w terminie do 10-go każdego miesiąca 
sprawozdanie o liczbie uczniów uczęszczających do placówki w poprzednim miesiącu, na który przysługuje za 
dany miesiąc odpowiednia dotacja z budżetu gminy Blachownia. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne, niepubliczny zespół wychowania 
przedszkolnego lub punkt przedszkolny dokonuje na podstawie faktycznej liczby dzieci uczęszczających do 
placówki. Liczba ta nie może przekraczać planowanej liczby dzieci podanej we wniosku o przyznanie dotacji. 

4. Opóźnienie w złożeniu sprawozdania skutkuje odpowiednim opóźnieniem w przekazywaniu dotacji, nie 
przedłożenie sprawozdania, o który mowa w ust. 3 powoduje wstrzymanie kolejnej raty dotacji. 

5. Korekta kwoty należnej dotacji za poprzedni miesiąc uzależniona jest od korekty liczby dzieci wynikających 
z różnicy między liczbą dzieci przyjętą do ustalenia dotacji dla przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania 
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego za dany miesiąc i faktyczną liczbą dzieci za dany miesiąc 
z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Nadpłaty wykazane za miesiąc grudzień podlegają zwrotowi na konto gminy Blachownia w terminie do 15 
stycznia następnego roku, natomiast wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień niedopłaty dotacji zostaną 
przekazane na rachunek osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego lub 
punktu przedszkolnego w terminie do 15 stycznia następnego roku. 

7. Rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca przedszkole niepubliczne, zespół wychowania 
przedszkolnego lub punkt przedszkolny winna wykonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do 10 
stycznia roku następnego. Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Jeżeli do przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Blachownia, to 
gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Blachownia, do 
wysokości wynikającej odpowiednio z art. 90 ust. 2c lub 2e ustawy o systemie oświaty. 

2. Dla celów rozliczeń między gminami osoba prowadząca przedszkole niepubliczne lub inne formy 
wychowania przedszkolnego przekazuje do dnia dziesiątego każdego miesiąca aktualny wykaz imienny uczniów 
zawierający datę urodzenia adres zameldowania i zamieszkania dziecka. 

§ 7. Dotacja nie przysługuje w przypadku: 

- nie złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji, 

- zaprzestania prowadzenia działalności przez przedszkole lub przez inne formy wychowania przedszkolnego. 

§ 8. 1. Burmistrzowi Blachowni przysługuje prawo kontroli przedszkoli niepublicznych lub innych form 
wychowania przedszkolnego obejmującej: 

- sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa 
w § 5, 

- sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z art.90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

2. Do przeprowadzenia kontroli Burmistrz Blachowni może upoważnić pracownika Urzędu. 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do kontrolowanych przedszkoli 
niepublicznych, a także mają prawo wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej 
i dokumentacji przebiegu nauczania. 

4. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Blachowni 

mgr Jacek Kościelny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/LIV/2010

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 27 października 2010 r.

DO UCHWAŁY NR 294/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
2010 ROKU 

Wniosek o przyznanie dotacji dla przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego, punktu 
przedszkolnego*  na rok………… 

1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego oraz organu prowadzącego: 
…………………………………………………………………….................................................... 
…………………………………………………………………….................................................... 

2. Numer i data wpisu placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 
…………………………………………………………………………........................................ 

3. Planowana liczba uczniów w roku ………................... Styczeń – sierpień wrzesień – grudzień Ogółem 
.................................. .................................. z Gminy Blachownia .................................. .................................. 
z innych gmin .................................. .................................. 

4.. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 
.....................................................................…………………………………………………… 
………………………….......................... 

(pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

załączniki: 

1. kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

2. imienny wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 294/LIV/2010

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 27 października 2010 r.

DO UCHWAŁY NR 294/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
2010 ROKU 

Sprawozdanie z przyznania dotacji dla przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego, 
punktu przedszkolnego* za miesiąc ……………….. rok …………….. 

Informacja o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji z budżetu 
gminy Blachownia 

 
Liczba dzieci na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
składanie formularza

Liczba dzieci w miesiącu w którym składany 
jest formularz

Liczba dzieci w miesiącu 
następnym

Miesiąc, rok ……. 
Liczba dzieci …….

Miesiąc, rok ……. 
Liczba dzieci …….

Miesiąc, rok ……. 
Liczba dzieci …….

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa 
przedszkola do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego sprawozdania 
w dniu ...........................…… wniosku o udzielenie dotacji ............................................................................... 

(pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 294/LIV/2010

Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 27 października 2010 r.

DO UCHWAŁY NR 294/LIV/2010 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 
2010 ROKU 

......................................……………… (pieczątka placówki) 

Sprawozdanie roczne z przyznania dotacji dla przedszkola niepublicznego, zespołu wychowania 
przedszkolnego, punktu przedszkolnego* na rok………………. 

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

2. Organ prowadzący ………………………………............................................................. 

 
Lp. Miesiąc Rzeczywista liczba dzieci 

w danym m-cu
Kwota dotacji przypadająca na 
1 ucznia

Kwota należnej 
dotacji

Kwota dotacji 
przekazanej

Różnica w zł 
+/-

       
       
       
Razem

............................................................................... (pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej) 

* - niepotrzebne skreślić 


