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UCHWAŁA NR XXIV/170/2013
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 26 czerwca 2013r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych
działających na terenie Gminy Zwierzyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zmianami1)) Rada Gminy Zwierzyn uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania dla
niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne lub inne osoby prawne na terenie Gminy Zwierzyn.
§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Zwierzyn dotacje
w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Zwierzyn wydatków bieżących, ponoszonych
w Publicznym Przedszkolu w Zwierzynie w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość dotacji na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola, o którym mowa ust. 1, określa
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Zwierzyn.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na jednego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacje z budżetu Gminy Zwierzyn w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym w Zwierzynie. Postanowienia ust. 2 mają odpowiednie
zastosowanie do uczniów niepełnosprawnych objętych innymi formami wychowania przedszkolnego.
§ 3. 1. Podstawą przyznania dotacji jest wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole lub
inną formę wychowania przedszkolnego, złożony w terminie określonym w art. 90 ust. 2b i 2d wyżej
cytowanej ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zgłaszają wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie
14 dni od dnia ich wystąpienia.
§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana w terminie, o którym mowa w art. 90 ust. 3c, na rachunek bankowy
podmiotu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w oparciu o informację
miesięczną o aktualnej liczbie uczniów, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
2. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny dokonuje się w terminie do 31 stycznia
roku następnego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Wzór ten stanowi również podstawę do
rozliczeń kwartalnych.
3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń.
4. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący
w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.
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5. Przekazanie wyrównania kwoty dotacji należnej za rok poprzedni – w przypadku wystąpienia niedopłaty
- zostanie dokonane w terminie do 31 marca.
6. Nadpłacona dotacja zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano
rozliczenia nadpłaconej dotacji.
7. W przypadku likwidacji placówki osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 zobowiązana jest do
zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 3 miesięcy od likwidacji.
§ 5. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Zwierzyn wydatków bieżących
przewidzianych na utrzymanie ucznia w Publicznym Przedszkolu w Zwierzynie ulegają również zmianie kwoty
dotacji należnej podmiotom, którym dotacje ustala się według tych wydatków − poczynając od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów uczęszczających do
dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie
uczniów i w rozliczeniach dotacji − na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty − na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki
oświatowej.
§ 7. Kontrolę przeprowadzają osoby wskazane przez Wójta Gminy Zwierzyn na podstawie imiennego
upoważnienia.
§ 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub
wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Zwierzyn w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokołu, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu
całości lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Zwierzyn uwzględni wyjaśnienia złożone
do protokołu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w placówkach
oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Zwierzyn przez osoby prawne i fizyczne.
§ 12. Podmioty dotowane od początku 2013 roku z budżetu Gminy Zwierzyn na podstawie uchwały
określonej w § 11, do końca roku 2013 zachowują prawo do dotacji na dotychczasowych warunkach.
§ 13. Podmioty, które rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć swoją działalność na terenie Gminy Zwierzyn
w trakcie roku budżetowego 2013 w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego lub innych form,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, mogą złożyć wniosek o udzielenie dotacji w ciągu 15 dni od daty wejścia w życie
niniejszej uchwały.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Stefania Sierocińska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 czerwca 2013r.
Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej
………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)

WÓJT GMINY ZWIERZYN
Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ….....…….. rok
1. Dane osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole* ……………………..………………………
……………………………………………………………………………………………….............................
2. Dane przedszkola*:
a/ nazwa …….…………………………………………………………………………..................................
…………………………………………………………………………………………..................................
b/ typ i rodzaj przedszkola: …………………………………………………………….................................
c/ adres i numery telefonów………………………………………………………….....................................
d/ osoba do kontaktu ……………………………………………………………….......................................
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych
………………………………………………………………………..........…...................................................
…………………………………………………………………………………………….................................
4. Numer rachunku bankowego (nazwa banku) dotowanego przedszkola
……………………………………………………………………………………………….............................
5. Planowana liczba uczniów w ………….. roku w przedszkolu /
przedszkolnego** w okresach:

innej

formie

wychowania

styczeń – sierpień ………………. wrzesień – grudzień …………………..
- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych w okresach:
styczeń – sierpień ….…………. wrzesień – grudzień …………………
Niniejszym zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

……..............…………
(miejscowość, data)

………………………………………........………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* dotyczy również innych form, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
** niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 czerwca 2013r.
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
WÓJT GMINY ZWIERZYN
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……….. 20 …….roku
1. Nazwa i adres przedszkola*
……………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................................................................
2. Aktualna liczba uczniów w przedszkolu*: ………………………… w tym aktualna liczba uczniów
niepełnosprawnych .......................……………………............................................................................................
3. Imienny wykaz wychowanków spoza terenu Gminy Zwierzyn
Lp.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
……..............…………
(miejscowość, data)

Data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres gminy

………………………………………........………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

* dotyczy również innych form, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/170/2013
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 26 czerwca 2013r.
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Zwierzyn
Przekazać w terminie 15 dni od końca okresu rozliczeniowego
………………………………..
(pieczęć organu prowadzącego – osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej)
WÓJT GMINY ZWIERZYN
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Zwierzyn
1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola*
……………..……………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….................................
2. Rozliczenie za okres:
a) I kwartał ………………. roku,
b) II kwartał ……………… roku,
c) III kwartał ……………... roku,
d) IV kwartał …………….. roku,
e) za …………….. rok.
3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymana:
…………………….. zł; wykorzystana: ……………………. zł.
4. Faktyczna liczba uczniów dotowanego przedszkola* w okresie od początku roku do końca okresu
rozliczeniowego (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Liczba uczniów ogółem

W tym uczniów niepełnosprawnych

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola spoza terenu Gminy Zwierzyn.
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W tym liczba wychowanków i nazwy Gmin, z terenu których
pochodzą dzieci

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
6. Zestawienie wydatków dotowanego przedszkola* sfinansowanych z dotacji (narastająco od początku
roku do końca okresu rozliczeniowego):

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

Wynagrodzenia nauczycieli
Wynagrodzenia pozostałych pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za media
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup usług
Pozostałe wydatki- wymienić, jakie:

……..............…………
(miejscowość, data)

………………………………………........………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej
lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę)

Telefon………………
Faks …………………..
Adres e-mail…………

* dotyczy również innych form, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
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(z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292,
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206 oraz z 2012r. poz. 941 i 979)

