UCHWAŁA NR XLII/392/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Drawsko Pomorskie oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 90 ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.
1658; z 2007 r. 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 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 9, poz.
33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654,
Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r.
poz. 827) w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), Rada Miejska w Drawsku
Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie
gminy Drawsko Pomorskie, zwanej dalej „dotacją” powinien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;
2) planowaną liczbę uczniów uczęszczających do podmiotu dotowanego w okresie
styczeń - sierpień oraz wrzesień - grudzień w roku udzielenia dotacji,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli
działających na terenie gminy Drawsko Pomorskie,
4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
§ 2. 1. Wysokość dotacji ustalana jest na rok kalendarzowy i jest planowana w budżecie
gminy Drawsko Pomorskie jako iloczyn ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i planowanej
liczby uczniów, podanej przez podmiot dotowany.
2. W miesiącu lipcu i sierpniu liczba uczniów, na których przysługuje dotacja obliczana
jest jako średnia liczba uczniów faktycznie uczęszczających do przedszkola niepublicznego
w okresie styczeń - czerwiec roku, za który jest przyznana dotacja. Faktyczna liczba uczniów
w przedszkolu ustalana jest na podstawie dowodów wpłat dokonanych przez rodziców za
pobyt ich dzieci w przedszkolu niepublicznym.
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy, o którym mowa w §1 pkt 4,
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym że
część dotacji za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
§ 3. 1. Podmiot dotowany rozlicza się z otrzymanej dotacji nie później niż w ciągu 10 dni
po upływie każdego miesiąca, za który została przekazana część dotacji na rozliczeniu wg
wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Id: D68EE655-E1AA-47EC-9E5C-20B545828A07. Podpisany

Strona 1

2. Przekazywana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy do rozliczenia
w następnym miesiącu.
3. Nadpłata dotacji zostanie zaliczona na poczet kolejnych części dotacji, natomiast
niedopłata dotacji zwiększy część dotacji w kolejnym miesiącu.
4. Nadpłata części dotacji za miesiąc grudzień podlega zwrotowi na rachunek bankowy
gminy Drawsko Pomorskie w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, natomiast
wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień niedopłaty dotacji zostaną przekazane na
rachunek podmiotu dotowanego w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.
5. Nie złożenie rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wykreślenie podmiotu
dotowanego z właściwej ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie
oświaty, powoduje wstrzymanie kolejnej raty dotacji.
6. W przypadku zaprzestania działalności podmiotu dotowanego jest on zobowiązany
w terminie jednego miesiąca od daty zaprzestania działalności dokonać zwrotu nadpłaconej
dotacji.
7. Podmiot dotowany składa półroczną informację wg wzoru określonego w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały w terminie do 15 lipca danego roku za okres styczeń - czerwiec
oraz do15 stycznia następnego roku za okres lipiec - grudzień.
8. Roczne rozliczenie dotacji następuje w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego
po roku udzielenia dotacji wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Rozliczenie to obejmuje także rozliczenie za miesiąc grudzień.
§ 4. Podmiot dotowany powiadamia gminę Drawsko Pomorskie o przyjęciu do podmiotu
dotowanego ucznia nie będącego mieszkańcem gminy Drawsko Pomorskie w terminie 7 dni
od dnia przyjęcia.
§ 5. 1. Gmina Drawsko Pomorskie jest uprawniona do kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji, w szczególności faktycznej liczby uczniów, na którą przysługuje
dotacja.
2. Burmistrz Drawska Pomorskiego przeprowadza kontrolę prawidłowości wykorzystania
dotacji
polegającą
na
zweryfikowaniu
prawidłowości
pokrycia
wydatków
z dotacji oraz ustaleniu liczby uczniów, na którą przysługuje dotacja.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w siedzibie podmiotu
kontrolowanego po uprzednim uprzedzeniu na co najmniej 7 dni przed datą kontroli.
4. Kontrola obejmuje:
1) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji,
2) sprawdzenie faktycznej liczby uczniów, na których przekazano dotację.
§ 6. Ustala się, że wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli wynosić będzie na
każdego ucznia 75% ustalonych w budżecie gminy Drawsko Pomorskie wydatków bieżących
ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu
gminy Drawsko Pomorskie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej
niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Drawsko Pomorskie.

Id: D68EE655-E1AA-47EC-9E5C-20B545828A07. Podpisany

Strona 2

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/392/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 listopada 2013 r.
Rozliczenie dotacji za .....................................
(wpisać miesiąc i rok)
1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: ............................................
2.
lp. wyszczególnienie
1

2
3
4

w miesiącu
sprawozdawczym
Liczba uczniów w przedszkolu …………………….
x/:
w tym:
……………………..
1. z gminy Drawsko
……………………..
Pomorskie:
……………………..
w tym: niepełnosprawnych :
……………………..
2.spoza gminy Drawsko
Pomorskie:
w tym: niepełnosprawnych :

narastająco od początku
roku
……………………
…………………….
…………………….
…………………….
……………………..

Kwota dotacji przekazanej w zł
Kwota dotacji należnej w zł
Nadpłata/ niedopłata w zł xx/
x/liczbę uczniów ustala się zgodnie z §2 ust.2 niniejszej uchwały
xx/niepotrzebne skreślić
3. Oświadczam, iż do dotacji nie wykazano dzieci w wieku poniżej 2,5 roku życia.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/392/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 listopada 2013 r.
Rozliczenie półroczne prawidłowości wykorzystania dotacji za okres:
.....................................
(wpisać półrocze i rok)
1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: ......................................
2. Wyszczególnienie wydatków bieżących poniesionych przez podmiot dotowany
w okresie sprawozdawczym pokrytych z dotacji w zł.
3. Oświadczam, iż do dotacji nie wykazano dzieci w wieku poniżej 2,5 roku życia.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/392/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 14 listopada 2013 r.
Rozliczenie dotacji za .....................................
(wpisać rok)
1. Nazwa i adres podmiotu dotowanego: ............................................
2.
lp. wyszczególnienie
1

2
3
4

w miesiącu
sprawozdawczym
Liczba uczniów w przedszkolu …………………….
x/:
w tym:
……………………..
1. z gminy Drawsko
……………………..
Pomorskie:
……………………..
w tym: niepełnosprawnych :
……………………..
2.spoza gminy Drawsko
Pomorskie:
w tym: niepełnosprawnych :

narastająco od początku
roku
……………………
…………………….
…………………….
…………………….
……………………..

Kwota dotacji przekazanej w zł
Kwota dotacji należnej w zł
Nadpłata/ niedopłata w zł xx/
x/liczbę uczniów ustala się zgodnie z §2 ust.2 niniejszej uchwały
xx/niepotrzebne skreślić
3. Oświadczam, iż do dotacji nie wykazano dzieci w wieku poniżej 2,5 roku życia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przytoczonymi na wstepie uchwały przepisami prawa, organ stanowiący
jednostki samorzadu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
inne niż jednostki samorzadu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorzadu
terytorialnego zobowiązanay jest również do ustalenia trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji. Na terenie gminy Drawsko Pomorskie powstanie
Niepubliczne Przedszkole Specjalne, które zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznychprowadzonej przez gminę Drawsko Pomorskie. W związku z tym zaistniała
potrzeba przyznania dotacji nowemu podmiotowi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszejuchwały jest w pełni uzasadnione.
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