
UCHWAŁA NR XIV/180/2015
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 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.), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, Rada Gminy 
Zbrosławice uchwala:

§ 1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują podmioty prowadzące na terenie Gminy Zbrosławice, zwanej dalej 
„Gminą”, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, 
otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy.

2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole określone w art. 90 ust. 2b ustawy, otrzymuje na każdego 
ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy.

3. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego określoną w art. 90 ust. 1c 
ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy.

4. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego określoną w art. 90 ust. 2d 
ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40% 
ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 
za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy.

5. Na ucznia niepełnosprawnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego 
niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, złożony nie później niż do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
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2. Dotacja udzielana jest na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu, 
przekazywanej do 15 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu na podstawie informacji przekazanej 
do dnia 5 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji do 
10 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej placówkom, o których mowa 
w § 2 uchwały. Kontrola, obejmuje w szczególności:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie 
uczniów oraz w rocznym rozliczeniu otrzymanych dotacji, ze stanem faktycznym,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Dotowany na żądanie organu dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 
nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez organ dotujący.

3. Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób 
naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje 
osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń 
zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, 
a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, 
kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje 
stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/393/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz Uchwała Nr 
XL/504/14 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/393/13 Rady 
Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości jej wykorzystania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels
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…………………… 

Pieczęć placówki 

 

        WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE 

        

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok  ……… dla przedszkola niepublicznego / innej formy wychowania 

przedszkolnego  

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

Nazwa i adres placówki  

prowadzonego przez 

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

Imię i nazwisko osoby fizycznej/ Nazwa osoby prawnej  

 

1. Przedszkole niepubliczne/ innej formy wychowania przedszkolnego jest wpisane/a do ewidencji 

placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Zbrosławice pod numerem 

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

 

2. Planowana liczba uczniów w roku …………. wyniesie ………….  w tym: 

a) liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………………………… 

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………………………... 

c) liczba uczniów z innych gmin …………………………………………………………………..... 

 

3. Dotację proszę przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy przedszkola niepublicznego / innej 

formy wychowania przedszkolnego  

 

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

Nazwa banku 

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

Numer rachunku bankowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
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4. Wykaz uczniów planowanych do objęcia dotacją: 

 

Lp. Nazwa gminy  Rok urodzenia ucznia  Miejscowość, w której mieszka 

uczeń  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

……………………………………………………. 

               Data i podpis wnioskodawcy  
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………………… 
Pieczęć placówki 

 

INFORMACJA  

O LICZBIE UCZNIÓW W DANYM MIESIĄCU 

 

1. Liczba uczniów w niepublicznym przedszkolu/ innej formy wychowania przedszkolnego:  

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

w miesiącu ………………………………………………………………………………………………………… 
     (miesiąc i rok) 

w tym: 

- niepełnosprawnych …………………….………………………………………………………………………. 
     (liczba) 

 

- objętych wczesnym wspomaganiem  rozwoju…………………….……………………………………..…… 
         (liczba) 
 

- z innych gmin ………………….………………………………………………………………………………… 
     (liczba) 
   

Nazwa Gminy i liczba uczniów w każdej z nich 

Lp. Nazwa gminy  Rok urodzenia ucznia  Miejscowość, w której mieszka 

uczeń  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

2. Nazwa banku i numer wyodrębnionego rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana 

dotacja  

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

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

               

Sporządził: ………………………..……..   ……………………………………………….. 
  Podpis, nr telefonu    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do  

       reprezentowania organu prowadzącego 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
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Pieczęć placówki 

    

 

ROZLICZENIE ROCZNE DOTACJI OTRZYMANEJ W ……………………..R. 

 

 

1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego/ innej formy wychowania przedszkolnego:  

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

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

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego: 

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

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

 

Miesiąc Rzeczywista 
liczba uczniów 

Stawka dotacji 
na 1 ucznia 
(zł) 

Kwota dotacji 
należnej (zł) 

Kwota 
otrzymanej 
dotacji (zł) 

Różnica (zł) 

1 2 3 4 5 6 

Styczeń      

Luty      

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

Razem:      

 

 

 

Sporządził: ………………………..……..   ……………………………………………….. 
  Podpis, nr telefonu    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do  

       reprezentowania organu prowadzącego 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
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