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UCHWAŁA NR L/328/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli zlokalizowanych na
terenie Gminy Szprotawa prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie uczniów objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Szprotawa przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2. 1 Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole złożony
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno niepublicznych przedszkoli
występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i tych, które z dotacji już korzystają.
§ 3. 1. Wysokość dotacji jest naliczana na podstawie informacji miesięcznej o liczbie uczniów wg stanu na
1 dzień każdego miesiąca stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.
2. W informacji o której mowa w ust. 1 podaje się dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, objętych
wczesnym wspomaganiem rozwoju, liczbie wychowanków zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz
informację o liczbie uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Szprotawa.
3. Informacja o której mowa w ust. 1 przekazywana jest do Urzędu Miejskiego w Szprotawie w terminie do
10-go dnia każdego miesiąca.
§ 4. 1 Rozliczenia przekazanej dotacji, organ prowadzący niepubliczne przedszkole dokonuje w okresach
miesięcznych narastająco do 10 dnia po upływie każdego miesiąca według załącznika nr 2 do uchwały.
2. Rozliczenie roczne dotacji nastąpi do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenie roczne sporządza się na
formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji.
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2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza,
zawierające numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego, termin
przeprowadzenia kontroli oraz okres objęty kontrolą.
3. Kontrola może być prowadzona po uprzednim pisemnym powiadomieniu o terminie kontroli, organ
prowadzący niepubliczne przedszkole otrzymuje powiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Kontrola polega na:
1) ustaleniu zgodności ze stanem faktycznym danych wykazanych we wniosku o dotację, w miesięcznej
informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rocznym rozliczeniu wykorzystania dotacji;
2) ustaleniu zgodności wykorzystania dotacji z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli działają zgodnie z zapisami art. 36 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.
6. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji, jak i po jej wykorzystaniu.
7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący
oraz osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w terminie 14 dni od otrzymania.
8. Osobie prowadzącej dotowaną jednostkę przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu
umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od daty otrzymania
protokołu.
9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie
prowadzącej kontrolowane niepubliczne przedszkole.
10. Osoba prowadząca dotowane przedszkole może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie
właściwym do jej podpisania wyjaśnienia na piśmie o przyczynach odmowy.
11. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.
12. Po zakończeniu kontroli Burmistrz Szprotawy przekazuje osobie prowadzącej kontrolowane
niepubliczne przedszkole wystąpienie pokontrolne.
13. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę, do której skierowane zostało wystąpienie pokontrolne jest
zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować Burmistrza Szprotawy
o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/328/2018
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY SZPROTAWA
NA ROK..........................................
I. WNIOSKODAWCA
Nazwa organu prowadzącego

Adres organu prowadzącego

Osoba prawna/osoba fizyczna*

II. DANE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA DOTACJI

.........................................................................................................................................................................
Pełna nazwa podmiotu (jak na pieczęciach)

....................................................................................................................................................................... ..
Adres podmiotu dotowanego: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu

.........................................................................................................................................................................
Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Szprotawa

.........................................................................................................................................................................
NIP

........................................................................................................................................................................
Regon

.........................................................................................................................................................................
Nazwa rachunku bankowego

.........................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego

* niepotrzebne skreślić
III. DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW
1. Styczeń - sierpień (liczba uczniów ogółem) ................................................................................................
1) w tym niepełnosprawnych z podaniem wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ...............................................................................
2) w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...............................................................
3) w tym liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ....................................................................
4) w tym spoza terenu Gminy Szprotawa:
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a) liczba uczniów ............................... gmina ....................................................................................................
b) liczba uczniów ............................... gmina ....................................................................................................
2. Wrzesień - grudzień (liczba uczniów ogółem) ...........................................................................................
1) w tym niepełnosprawnych z podaniem wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ...............................................................................
2) w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...............................................................
3) w tym liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ....................................................................
4) w tym spoza terenu Gminy Szprotawa:
a) liczba uczniów ............................... gmina ....................................................................................................
b) liczba uczniów ............................... gmina ....................................................................................................
.................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób
upoważnionych
..............................................
Miejscowość, data
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/328/2018
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
............................................
Pieczęć organu prowadzącego
INFORMACJA MIESIĘCZNA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
WG STANU NA DZIEŃ .....................
I. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej przedszkole, adres)
II. DANE PRZEDSZKOLA

(nazwa i adres przedszkola)
III. INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW
Liczba uczniów (ogółem) ...........................................................................................................................
- w tym dzieci sześcioletnich ............................................
- w tym niepełnosprawnych z podaniem wag określonych w algorytmie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.............................................................................
- w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju .............................................................
- w tym liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ..................................................................
- w tym spoza terenu Gminy Szprotawa:
--liczba uczniów .............................. gmina ...............................
--liczba uczniów .............................. gmina ...............................
IV.
WYKAZ
UCZNIÓW
OBJETYCH
WYCHOWANIEM
PRZEDSZKOLNYM
NIEPOSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
ZAMIESZKAŁYCH POZA GMINĄ SZPROTAWA
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Adres

PESEL

V. ROZLICZENIE FINANSOWE DOTACJI
Dane finansowe w zł.
Kwota otrzymanej dotacji ogółem w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na fundusz pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 Zakup energii
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Inne (wymienić jakie wskazując właściwą klasyfikację)

VI. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY
...............................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
...................................................
Miejscowość, data

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–6–

Poz. 290

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/328/2018
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 26 stycznia 2018 r.
.....................................................
Pieczęć organu prowadzącego
ROZLICZENIE FINANSOWE OTRZYMANEJ DOTACJI ZA ROK ...................................
1. Pełna nazwa przedszkola

2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

3. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole

4. Numer identyfikacji REGON

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi ..........................
...............................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
...................................................
Miejscowość, data

