
UCHWAŁA NR XX/197/2016
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

z dnia 22 grudnia 2016 r.

W  sprawie: trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne  lub osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania  i  
wykorzystania.

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 , 
poz. 2156 ze zm.) w związku  z art. 1 pkt 66  ustawy  z  dnia  23  czerwca 2016  r.  o  zmianie ustawy  o systemie  
oświaty  oraz  niektórych  innych  ustaw  ( Dz. U.  2016, poz.1010 )  Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co 
następuje :

§ 1. Ustala  się  tryb  udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Gminy  Stęszew  dla  niepublicznych  
przedszkoli  i  niepublicznych  innych  form  wychowania  przedszkolnego  niespełniających  warunków  
określonych  w  art. 90 ust.1b i 1c  ustawy o systemie oświaty  oraz tryb  i  zakres  kontroli prawidłowości  ich  
pobrania  i  wykorzystywania, uwzględniając  w  szczególności  podstawę  obliczania  dotacji, zakres  danych, 
które  powinny  być  zawarte  we  wniosku  o  udzielenie  dotacji  w  rozliczeniu  jej  wykorzystywania  oraz  
termin  i  sposób  rozliczenia  dotacji.

§ 2. 1. Dotacja udzielana  jest  na  wniosek  osoby  prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną  formę  
wychowania  przedszkolnego.

2. Wniosek, o  którym mowa w ust.1,  składa  się  do  Burmistrza  Gminy  Stęszew  w   terminie  do dnia  30  
września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji.

3. Wzór  wniosku  z  wymaganymi  danymi  stanowi  załącznik  nr  1  do  uchwały.

§ 3. Podstawa  obliczania  dotacji

1. Dotacja  przysługuje  na  każdego  ucznia  niepublicznego  przedszkola/niepublicznej  innej  formy  
wychowania  przedszkolnego.

2. Osoba  prowadząca  niepubliczne  przedszkole/inną formę  wychowania przedszkolnego  składa  w terminie  
do  10  dnia każdego  miesiąca  do  Burmistrza Gminy Stęszew  informację  o  liczbie  uczniów  według stanu  na  
pierwszy  dzień roboczy  danego  miesiąca.

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

4. W  lipcu  i  sierpniu  dotacja  udzielana  jest  na  liczbę  uczniów  wykazaną  w  informacji, o  której  mowa  
w  ust. 2, wg  stanu  na  pierwszy  dzień  roboczy  czerwca.

5. Niepubliczne  przedszkola  otrzymują  na  każdego  ucznia  z  budżetu  Gminy  Stęszew dotację  w 
wysokości  równej  75%  podstawowej  kwoty  dotacji  dla  przedszkoli  ogłaszanej  w  Biuletynie Informacji  
Publicznej  Gminy  Stęszew.

6. Niepubliczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego  otrzymują  na  każdego  ucznia  z  budżetu Gminy  
Stęszew  dotację w  wysokości  równej  40 %   podstawowej  kwoty  dotacji  dla  przedszkoli ogłaszanej  w  
Biuletynie  Informacji  Publicznej.

7. Dotacja  na  niepełnosprawnego  ucznia  w  przedszkolu  niepublicznym/innych  formach wychowania  
przedszkolnego, otrzymywana  z  budżetu  Gminy  Stęszew,  nie  może  być  niższa  niż kwota  przewidziana  na  
takiego  ucznia  niepełnosprawnego przedszkola w części  oświatowej subwencji  ogólnej   dla  Gminy  Stęszew.

8. Dotacje  są  przekazywane w  12  częściach  w  terminie  do  ostatniego  dnia  każdego  miesiąca na  
wskazany  we  wniosku  o  udzielenie  dotacji  rachunek  bankowy  niepublicznego przedszkola/innej  formy  
wychowania  przedszkolnego, przy  czym   część  za  grudzień  przekazuje  się w  terminie  do  15  grudnia.

9. Do  obliczenia  podstawowych  kwot  dotacji  przyjmuje  się  statystyczną  liczbę  dzieci, wychowanków , 
ogłoszoną  w  Biuletynie Informacji  Publicznej  Gminy  Stęszew  i  ustaloną  na  podstawie  danych  systemu  
informacji oświatowej  według  stanu  na  dzień  30  września  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy.
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10. O  zmianie  kwoty  dotacji  przysługującej  na  ucznia  niepublicznego  przedszkola/innej  formy 
wychowania  przedszkolnego, Burmistrz  Gminy  Stęszew  informuje  pisemnie  osobę  prowadzącą niepubliczne  
przedszkole/inną  formę  wychowania  publicznego.

§ 4. Zakres  danych  zawartych  w  rozliczeniu  wykorzystania  dotacji  oraz  termin  i  sposób  rozliczenia  
dotacji

1. Osoba  prowadząca  niepubliczne  przedszkole/inną  formę  wychowania  przedszkolnego  składa rozliczenie  
wykorzystania  dotacji  do  10-tego  dnia  każdego  miesiąca następującego  po  miesiącu otrzymania  dotacji.

2. Rozliczenie ,  o  którym  mowa  w  ust. 1, zawiera  informacje  o  kwocie  wykorzystanej  w  danym 
miesiącu  dotacji,  z  wyodrębnieniem  kwot  na  poszczególne  rodzaje  wydatków  oraz  wykaz dokumentów, na  
podstawie  których  rozliczenie  zostało  sporządzone.

3. Organ  dotujący  ma  prawo  żądania  wyjaśnień  i  dodatkowych  informacji  w zakresie  złożonych 
rozliczeń  oraz  korekt  tych  rozliczeń.

4. Dotacja, o której  mowa w § 3 ust.1, może  być  wykorzystana  wyłącznie  na  pokrycie  wydatków 
związanych  z  realizacją  zadań  określonych  w  art.  90  ust 3 d  ustawy  z  dnia  7  września  1991 r  o systemie  
oświaty  poniesionych  w  okresie  roku  budżetowego, na  który  dotacja  została udzielona, niezależnie  od  tego, 
którego roku  dotyczą  te  zadania.

5. Wzór  rozliczenia, o  którym  mowa w ust. 1, stanowi  załącznik  nr  3  do  uchwały.

§ 5. Tryb  i  zakres  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji

1. Organowi  dotującemu  przysługuje  prawo  kontroli  prawidłowości  pobrania  i  wykorzystania dotacji  
udzielonej  z  budżetu  Gminy  Stęszew, w tym  kontroli  zgodności  ze  stanem  faktycznym liczby  uczniów  
wykazanej  w  informacji,  o  której  mowa  w  §  2  oraz  zgodności  ze  stanem faktycznym  danych  zawartych  w  
rozliczeniu,  o  którym  mowa  w  § 4.

2. Kontrolę  przeprowadzają  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  Gminy  Stęszew  na  podstawie imiennego  
upoważnienia  wydanego  przez  Burmistrza  Gminy  Stęszew.

3. O  zamiarze  i  terminie  przeprowadzenia  kontroli  na  terenie  niepublicznego  przedszkola/innej formy  
wychowania  przedszkolnego, Burmistrz  Gminy  Stęszew  powiadamia  osobę  prowadzącą niepubliczne  
przedszkole/inną  formę  wychowania  przedszkolnego  na  piśmie  na  co  najmniej  7 dni  przed  planowanym  
terminem  kontroli.

4. Pracownicy  upoważnieni  do  przeprowadzenia  kontroli  mają  prawo  wstępu  do  niepublicznych 
przedszkoli/innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  wglądu  do  prowadzonej  przez  nie dokumentacji  
organizacyjnej,  finansowej  i  dokumentacji  przebiegu  nauczania  a  także  w  związku z  przeprowadzeniem  
kontroli- przetwarzać  dane  osobowe  uczniów  tych  placówek.

5. Z  przeprowadzonej   kontroli  sporządza  się  protokół  kontroli  w  dwóch  jednobrzmiących  
egzemplarzach.

§ 6. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 7. Traci  moc  Uchwała  nr VI/64/2015  Rady  Miejskiej  Gminy  Stęszew  z  dnia  20  maja  2015 r.  w  
sprawie  :  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych  przedszkoli  i  innych  form  
wychowania  przedszkolnego, prowadzonych  na  terenie  Gminy  Stęszew  przez  osoby  fizyczne  lub osoby 
prawne  inne  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  zakresu  i  trybu  kontroli  prawidłowości  
wykorzystania  udzielonej  dotacji ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 3576) oraz Uchwała  Nr X/103/2015  Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew  z  26  listopada 2015  zmieniająca Uchwałę nr VI/64/2015  w sprawie trybu udzielania i 
rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych na terenie Gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne  niż  jednostka  samorządu 
terytorialnego  oraz zakresu i  trybu  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  udzielonej  dotacji.( Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2015 , poz. 8092).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Stęszew

inż. Mirosław Potrawiak
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