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Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 
z 2016 r. poz. 446 i 1579) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Zdzieszowicach projekt 
uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom 
wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne wraz z uzasadnieniem. 
Projekt uchwały na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach referuje dyrektor Biura 
Administracyjno -  Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach -  Pani Joanna Paciorek.
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Dotyczy: projektu uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym 
formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym 
przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne 
i prawne w oparciu o dołączone uzasadnienie.



Projekt

z dnia 15 listopada 2016 r. 
Zatwierdzony przez............

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

UCHWAŁA N R...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2016 r.

w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania 
przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.1 Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz innym formom 
wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Dotacja z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, 
prowadzonych na terenie Gminy przyznawana jest na wniosek złożony do Burmistrza Zdzieszowic za 
pośrednictwem Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia dotację 
w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej w treści ustawy o systemie 
oświaty, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2. Inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, otrzymuje z budżetu Gminy dotację na 
jednego ucznia w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji określonej w treści ustawy o systemie oświaty dla 
przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 
ucznia niepełnosprawnego oddziału innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy.

3. Dotacje dla podmiotów określonych w §1 ust. 1, które zgodnie z art. 71 b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, 
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługują w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej dotacji obliczana jest na podstawie:

1) . Informacji o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca sporządzanej przez 
podmioty otrzymujące dotację i dostarczanej do Burmistrza za pośrednictwem Biura Administracyjno - 
Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach do dnia 5 danego miesiąca (załącznik nr 2) z tym, że za miesiąc 
grudzień w terminie do 3 grudnia;

2) . Dotacja w miesiącu wrześniu pomniejszona jest proporcjonalnie o dni i liczbę dzieci korzystających w 
okresie wakacyjnym z przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice;

3) Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

§ 4. Rozliczenia dotacji za dany rok dokonuje się w terminie do 10 stycznia roku następnego (załącznik nr 3), a 
środki wynikające z rozliczenia przekazuje się do 31 stycznia roku następnego.

§ 5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących w rozumieniu ustawy o 
systemie oświaty, realizowanych przez dotowaną jednostkę, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli. 
Kontrola pobrania i wykorzystania dotacji obejmuje:
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1) prawidłowość danych wykazanych w miesięcznych informacjach o liczbie dzieci i w rozliczeniu dotacji;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji
finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.
§ 6. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Burmistrza 

Zdzieszowic oraz dowód osobisty, a w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także 
poświadczenie bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.

§ 7. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i środki niezbędne do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§8.1.  Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie przedstawianych przez 
kontrolowanego dokumentów.

2. Kontrolujący ma prawo gromadzić odpisy lub kopie dokumentów niezbędnych do kontroli, jak również 
zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub pracownicy przez niego upoważnieni obowiązani są udzielać 
w wyznaczonym przez osobę kontrolującą terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących 
przedmiotu kontroli.

§ 9. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się pisemny protokół.

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie zastępującej go w razie nieobecności przysługuje prawo 
do zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do zawartego 
w protokole kontroli opisu stanu faktycznego.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoba kontrolująca dokonuje analizy ich zasadności, 
podejmując w razie potrzeby dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń osoba kontrolująca sporządza nowy protokół 
kontroli. Poprzedni protokół kontroli pozostawia się w aktach sprawy.

5. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń osoba kontrolująca informuje 
Burmistrza Zdzieszowic oraz kierownika kontrolowanej jednostki o tym fakcie.

6. Ostateczna decyzja o zasadności odmowy podpisania protokołu kontroli lub złożonych do protokołu kontroli 
•zastrzeżeń należy do Burmistrza Zdzieszowic.

§ 10. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnego z przeznaczeniem lub pobrania dotacji 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowana placówka zobowiązana jest do jej zwrotu wraz z odsetkami do 
budżetu gminy Zdzieszowice, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Traci moc uchwała nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane 
do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. Op. z 4 grudnia 2015 r. poz. 2761).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały N r ....

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia................... 2016 r.

(pieczęć osoby prowadzącej)

Burmistrz Zdzieszowic

Wniosek o przyznanie dotacji n a ......................r.

I. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

II. Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

III. Numer i data wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę

IV. Planowana liczba uczniów

okres Planowana 
miesięczna liczba 
uczniów ogółem

W tym
niepełnosprawni

Liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 
prowadzonym na podstawie art. 71 b 
ust. 2a ustawy o systemie oświaty

styczeń-sierpień
wrzesień-grudzień

V. Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji:

VI. Dane adresowe dzieci -  załącznik do wniosku

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Burmistrz Zdzieszowic

Załącznik Nr 2 do Uchwały N r ................

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia................... 2016 r.

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie dzieci
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

I. Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

II. Faktyczna liczba uczniów w miesiącu......................................

ogółem:..................................................... . w tym:

-  Zamieszkałych w Gminie.........................................................................
-  Spoza Gminy:............................................................................................
-  Uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności

III. Dane adresowe uczniów:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania gmina

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały N r....

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia................... 2016 r.

(pieczęć osoby prowadzącej)

Burmistrz Zdzieszowic

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
w okresie od.............................. do.........................................

I. Nazwa i adres osoby prowadzącej:

II. Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

III. Wyszczególnienie:

Lp. Miesiąc Liczba dzieci w 
poszczególnych miesiącach

Kwota otrzymanej 
dotacji

1. styczeń
2. luty
3. marzec
4. kwiecień
5. maj
6. czerwiec
7. lipiec
8. sierpień
9. wrzesień
10. październik
11. listopad
12. grudzień
13. Razem za okres styczeń-grudzień X
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom 

wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
Zmiany zasad udzielania dotacji, wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 roku, mocą ustawy o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1010) polegają 
na wprowadzeniu nowych definicji i procedur, które porządkują system dofinansowania jednostek 
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina. Stąd istnieje konieczność 
ponownego uregulowania powyższego zagadnienia mając na względzie treść wchodzących w życie przepisów 
prawa.
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