
UCHWAŁA NR XXXV/287/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 ze zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych 
w budżecie Gminy Drezdenko wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez gminę. 

2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko w przeliczeniu na 1 ucznia z tym że na 
ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

§ 2. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego składają 
wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 
w Urzędzie Miejskim w Drezdenku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

2. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc o której mowa w ust.3 ustala się w wysokości, stanowiącej 
iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia, obliczonej na dany rok. 

3. Miesięczną dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca. 

4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, 
w którym udzielono dotacji, w Urzędzie Miejskim w Drezdenku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku zakończenia działalności przez placówkę w trakcie roku budżetowego , rozliczenie otrzymanej 
dotacji należy złożyć w ciągu 10 dni od dnia pobrania ostatniej transzy dotacji. 

§ 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji. 

2. W celu dokonania kontroli, o której mowa w ust. l, osoby upoważnione przez Burmistrza dokonują 
przeglądu dokumentacji będącej podstawą udzielania dotacji. 

3. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli. 

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje również 
kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 6. Przy zwrocie dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie 
z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 
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§ 8. Tracą moc uchwały: Nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2009 roku 
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Drezdenko dla niepublicznych szkół 
o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Nr 
XXXIV/272/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych 
na terenie miasta Drezdenka niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania uwzględnia aktualny stan prawny w zakresie wspierania 
placówek niepublicznych oraz lokalne potrzeby. Zmiana dotychczasowej uchwały wynika z nowych 
obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku uregulowań do przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka na terenie Gminy Drezdenko. Doprecyzowane zostały ponadto zasady przeprowadzania kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji. Zmieniono wzory druków wykorzystywanych do udzielania i rozliczania 
dotacji o przekazywanych z budżetu podmiotom prowadzącym na terenie Gminy Drezdenko niepubliczne 
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Przekazywanie dotacji placówce niepublicznej jest 
obowiązkiem właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia. Do 
kompetencji organu stanowiącego gminy należy określenie wysokości wpłacanej dotacji dla uprawnionych 
podmiotów nie niższej niż wskazane w ustawie o systemie oświaty. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/287/2013 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. 

 

………………………………………                                    Drezdenko, dnia  ………………………… 

                (pieczęć placówki) 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Drezdenko na rok …………. 

(informacja o planowanej liczbie uczniów) 

 

 

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole  lub inną formę wychowania przedszkolnego: 

 

Pełna nazwa osoby prowadzącej 

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

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

 

Siedziba, adres korespondencyjny i telefon (kontaktowy) organu prowadzącego 

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

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

 

Nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego i adres: 

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

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

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

 

Zakres dotowanego zadania 

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

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

 

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonej  przez miasto Drezdenko 

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

 

2. Planowana liczba uczniów:  

 

1. 

Wychowankowie przedszkoli lub innej formy 

wychowania przedszkolnego 

 

w tym niepełnosprawni 

w tym spoza miasta Drezdenka 

 

 

 

 

 

2. Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju  

 

3. Planowany termin wykorzystania dotacji 

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

…………………………………………………………………………………………………….… 
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4. Miejsce realizacji zadania 

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

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

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

 

5. Nazwa banku i numer  konta,  na który ma być przekazana dotacja 

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

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

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

 

 

Osoba prowadząca zobowiązuje się do miesięcznego składania informacji o aktualnej rzeczywistej 

liczbie uczniów oraz rozliczenia dotacji. 

 

 

 

 

……………………………………… 

                                                                                                          (pieczęć i podpis wnioskodawcy
1 
) 

 

 

 

 

 

Uwaga: Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
1 
W przypadku osoby prawnej podpisy osób upoważnionych na podstawie KRS do jej reprezentowania. 
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Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV/287/2013 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. 

 

……………………………                                                            Drezdenko, dnia …………………… 

      (pieczęć placówki) 

 

 

Miesięczna informacja 

o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją za dany miesiąc 

………………………………. 

 

L.p. Dane Miesiąc …………………… 

1. 

Liczba uczniów
 
według stanu na ostatni 

dzień miesiąca 

 

W tym liczba uczniów niepełnosprawnych
1
 

 

 

 

2. 

Liczba uczniów objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju dziecka
2 
 według 

stanu na ostatni dzień miesiąca 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis)  

 

 
1 

Należy wpisać liczbę uczniów niepełnosprawnych i dodatkowo dołączyć do informacji imienny wykaz 

uczniów niepełnosprawnych wraz z kserokopią orzeczenia właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
2 

Wypełniają niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły realizujące zadania z zakresu wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/287/2013 

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. 

 

………………………………………                            Drezdenko, dnia …………………… 

                (pieczęć placówki) 

 

 

Rozliczenie roczne przyznanej dotacji z budżetu Gminy Drezdenka 

……………. roku 
 

 

Wyszczególnienie wydatków bieżących w pełnych kwotach w tym: Kwota 

1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi  

2) Wydatki na media  

3) Wydatki na środki czystości i doposażenie  

4) Wydatki na pomoce dydaktyczne  

5) Wydatki na usługi dydaktyczno-wychowawcze  

6) Pozostałe wydatki bieżące  

Razem wydatki rozliczone z dotacji (suma poz. 1 do 6)  

Wysokość otrzymanej dotacji za okres rozliczeniowy 

………………………………… (podać za jakie miesiące) 
 

Różnica między wysokością otrzymanej dotacji, a realizowanymi 

wydatkami z tej dotacji w okresie rozliczeniowym 
 

 

Oświadczam, że otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane tylko na wydatki bieżące zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Oświadczam, że posiadam aktualne uprawnienia do otrzymania dotacji. 

 

 

 

 

………………………..…………. 

                                                                              (pieczęć i podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: QFKNS-DSWXX-YNZDU-LDUKQ-KORWV. Podpisany Strona 7
—————————————————————————————————————————————————————————


	
	
	
	
	



