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UCHWAŁA NR XXXV/322/2016 

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 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 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j.Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 2. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 85% 

podstawowej kwoty dotacji ustalonej w budżecie Gminy Drezdenko dla przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Drezdenko w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia  niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Drezdenko. 

2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na  każdego 

ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji 

ustalonej w budżecie Gminy Drezdenko dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drezdenko w przeliczeniu 

na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia  niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę Drezdenko. 

§ 3. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego składają do 

Burmistrza Drezdenka wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia wykazywanego przez podmiot prowadzący niepubliczne 

przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego w informacji miesięcznej, składanej w terminie do  

5 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. 

2. Wzór informacji o liczbie uczniów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wysokość miesięcznej części dotacji oblicza się jako iloczyn liczby uczniów wykazanych w informacji 

o której mowa w §4 ust.1 oraz wysokości dotacji na jednego ucznia, o której mowa w § 2. 

§ 6. 1 Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następującego po 

roku, w którym udzielono dotacji do Burmistrza Drezdenka 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. 

§ 7. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej 

dotacji. 

2. W celu dokonania kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Burmistrza, mają prawo 

wstępu do pomieszczeń jednostek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, 

finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

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

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje 

kierownik kontrolowanego podmiotu. 

§ 8. Przy zwrocie dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie  

z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Drezdenko 

niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu 

kontroli ich wykorzystania. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Drezdenku 

 

 

Adam Kołwzan 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/322/2016 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

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

(pieczęć placówki) 

        Burmistrz Drezdenka 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego 

na rok .............. 

I. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

II. Nazwa i adres placówki: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

III. Planowana liczba uczniów niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego w roku, którego dotyczy wniosek o dotację: 

Okres planowana miesięczna 

liczba uczniów ogółem 
w tym 

liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
liczba uczniów nie będących 

mieszkańcami Gminy 

Drezdenko 
styczeń-sierpień    

wrzesień-grudzień    

IV. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 

.......................................................................................................................................................................... 

                          

....................................................................................... 

podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/322/2016 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

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

(pieczęć placówki) 

        Burmistrz Drezdenka 

Informacja o liczbie uczniów w miesiącu ....................................-............ roku 

I. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

II. Nazwa i adres placówki: 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

III. Dane o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca: 

Miesiąc, rok Liczba uczniów ogółem w tym 
liczba uczniów 

niepełnosprawnych 
liczba uczniów nie będących 

mieszkańcami Gminy 

Drezdenko 

    

 

......................................................................................... 

podpis osoby reprezentującej podmiot prowadzący
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/322/2016 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

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

(pieczęć placówki) 

Rozliczenie roczne przyznanej dotacji z budżetu Gminy Drezdenka 

……………. roku 

Wyszczególnienie wydatków bieżących w pełnych kwotach w tym: Kwota 

1)Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole lub 

niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 
 

2)Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o 

których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z zastrzeżeniem wyjątków 

wskazanych w art. 90 ust. 3d pkt. 1 ppkt. b 

 

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

obejmujących: 
 

1)Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych  

2)Zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno – 

wychowawczemu realizowanemu niepublicznych przedszkolach i niepublicznych 

innych formach wychowania przedszkolnego 

 

3)Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego  

4)Zakup mebli  

5)Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 

wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym 

od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania 

przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania 

 

Razem wydatki rozliczone z dotacji  

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)  
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Uzasadnienie  

W związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty  wprowadzonymi ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz. 1010) zmianie ulegają w 

szczególności zapisy uchwały dotyczące podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, terminu i sposobu rozliczenia oraz zakresu kontroli wykorzystania 

środków z dotacji przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. 


