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UCHWAŁA NR XL/198/2018
RADY GMINY W BOJADŁACH
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości jej 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Bojadła dla niepublicznych
przedszkoli oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tej dotacji.
§ 2. Tryb udzielania dotacji:
1) organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa Wójtowi Gminy Bojadła wniosek o udzielenie dotacji,
wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2) organ prowadzący niepubliczne przedszkole, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca roku udzielania
dotacji, składa Wójtowi Gminy Bojadła informację o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień roboczy
danego miesiąca, wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3) dotacja udzielana jest na każde dziecko wskazane w informacji, o której mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem
pkt 4;
4) informację o liczbie dzieci, które zostały przyjęte lub odeszły z przedszkola po pierwszym dniu danego
miesiąca, którego dotyczyła informacja opisana w pkt 2, składa się najpóźniej wraz z informacją o liczbie
dzieci w miesiącu następnym, z podaniem liczby dni w danym miesiącu, w których dzieci, o których mowa
powyżej, uczęszczały do przedszkola;
5) miesięczna kwota dotacji, obliczona na podstawie informacji, której mowa w pkt 2, przekazywana jest na
rachunek bankowy przedszkola, wskazany w tej informacji.
§ 3. Tryb rozliczania dotacji:
1) organ prowadzący niepubliczne przedszkole, w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku
udzielenia dotacji, składa Wójtowi Gminy Bojadła rozliczenie dotacji, wzór rozliczenia dotacji stanowi
załącznik nr 3 do uchwały;
2) Wójt Gminy Bojadła ma prawo żądania dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonego rozliczenia oraz
korekt tego rozliczenia;
3) Wójt Gminy Bojadła w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie,
zatwierdza rozliczenie dotacji.
§ 4. Tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
1) Kontrola dokonywana jest przez osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Bojadła;
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2) Wójt Gminy Bojadła najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli powiadamia
organ prowadzący niepubliczne przedszkole, o terminie tej kontroli;
3) osoby, o których mowa w pkt 1 sporządzają protokół z dokonanej kontroli w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje organ prowadzący niepubliczne przedszkole, a drugi pozostaje
w aktach sprawy;
4) w przypadku stwierdzenia, na podstawie protokołu kontroli, o którym mowa w pkt 3, nieprawidłowości,
Wójt Gminy Bojadła wydaje zalecenia pokontrolne oraz określa termin ich wykonania przez organ
prowadzący niepubliczne przedszkole.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/133/16 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 134)
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy w Bojadłach

Justyna Szopa
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/198/2018
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 8 lutego 2018 r.
Wniosek
Wójt Gminy Bojadła
Wniosek
o udzielenie dotacji na rok …………………………….
1. Nazwa i adres organu prowadzącego niepubliczne przedszkole:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko osoby fizycznej lub prawnej oraz adres)
2. Nazwa, adres i dane kontaktowe niepublicznego przedszkola:
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
3. Numer i data zaświadczenia uprawnionego organu o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych,
prowadzonej przez Gminę Bojadła:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego wniosek
dotyczy:
a) ogółem:…………………………………………………………………………………………………………..
b) w tym liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności:
…….............................................................................................................................................................
c) w tym planowana liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka:
………………………………………………………………………………………………………….....
d) w tym planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych:
………………………………………………………………………………………………………….....
5. Numer konta bankowego, na który należy przekazać dotację:
..........................................................................................................................................................................

……………………

……….…………..……………………………………………

(miejscowość, data)

(pieczątka i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący )

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–4–

Poz. 413

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/198/2018
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 8 lutego 2018 r.
Informacja o liczbie uczniów
…………………………………….
(pieczęć organu prowadzącego)
Do Wójta Gminy Bojadła
Informacja
o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego
w miesiącu ......................................................20............... roku.
1. Dane o placówce:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane o organie prowadzącym:
Nazwa/ imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
3. Liczba uczniów:
Stan, na pierwszy dzień miesiąca, na który przysługuje dotacja wynosi ……………………………………
w tym:
- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju…………………………………………………………………...
- niepełnosprawnych:
rodzaj niepełnosprawności………………………………………………………………………………...
liczb uczniów z taką niepełnosprawnością………………………………………………………………..
rodzaj niepełnosprawności………………………………………………………………………………...
liczb uczniów z taką niepełnosprawnością ……………………………………………………………….
- uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych ………………………………………………...
4. Liczba uczniów, którzy przybyli lub ubyli z przedszkola w miesiącu ubiegłym – po pierwszym dniu tego
miesiąca, z podaniem liczby dni pozostawania ucznia w placówce
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
5. Liczba uczniów spoza terenu Gminy Bojadła:
Lp

Liczba uczniów

Nazwa i adres gminy
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Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………….

………………………….

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis)

Termin składania informacji do organu udzielającego dotację: do 5 każdego miesiąca.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/198/2018
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 8 lutego 2018 r.
Rozliczenie dotacji
…………………………..
(organ prowadzący)
Wójt Gminy Bojadła
Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Bojadła
1. Nazwa i adres dotowanej placówki: ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
2. Rozliczenie za okres: ……………………………………………………………………………………….
3. Kwota dotacji otrzymana w okresie sprawozdawczym: ………………………………………………... zł;
4. Kwota dotacji wykorzystana w okresie sprawozdawczym …………………………………………...… zł;
5. Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu …………………………………………………………….. zł;
6. Faktyczna liczba uczniów dotowanej placówki w okresie sprawozdawczym:
w tym
Okres
rozliczeniowy

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba dzieci
Liczba uczniów objętych zajęciami objętych wczesnym
rewalidacyjno-wychowawczymi
wspomaganiem
rozwoju

7. Faktyczna liczba uczniów spoza terenu Gminy Bojadła
Okres rozliczeniowy

Liczba uczniów

Nazwa i adres gminy z terenu której pochodzą uczniowie

8. Zestawienie wydatków placówki sfinansowanych z dotacji w okresie rozliczeniowym:
Data
Nr rachunku,
wystawienia
faktury luf
Pełna kwota rachunku faktury
Lp
innego
zobowiązania
lub innego
dowodu
dowodu
księgowego
księgowego
1
2

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
płatności

Data
dokonanej
płatności

Płatności
angażujące
środki dotacji*

Płatności
angażujące
środki dotacji **
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* dotyczy tych wydatków, które nie były poniesione na realizację zadań związanych z organizacją
kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
** dotyczy tych wydatków, które były poniesione na realizację zadań związanych z organizacją
kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
Imię i nazwisko osoby sporządzającej rozliczenie oraz nr telefonu kontaktowego:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………..

………………………………..……………………………..

(miejscowość i data)

(pieczątka i podpis osoby reprezentującej organ prowadzący)

