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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232) oraz art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych;
2) placówce – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola lub inną formę wychowania
przedszkolnego;
3) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu lub innej
formie wychowania przedszkolnego;
4) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na podstawie art. 12 ustawy;
4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Sławno.
§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola, nie będące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków
określonych w art. 17 ust. 1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sławno
w wysokości równej 80% podstawowej kwoty dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w
wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Sławno.
2. Niepublicznej inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w art. 21
ust. 1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sławno w wysokości równej 60%
podstawowej kwoty dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sławno.
3. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 127 ust. 5
ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1-2, dotację z
budżetu Gminy Sławno w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sławno.
4. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Sławno w
wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części
oświatowej subwencji ogólnej Gminy.
§ 3. Do czasu uzyskania informacji przez Gminę informacji o wysokości ostatecznej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej, dotacje o których mowa w §2 ust. 1-4, w zakresie kwot przewidzianych
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, przekazywane będą w wysokości uwzględniającej kwoty
przewidziane w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy obowiązujące w roku poprzedzającym rok
budżetowy. Dotacja przekazywana w ten sposób rozliczona zostanie w ramach kolejnej części dotacji.

Id: F061B6E5-6F62-4602-B480-E4B3C1AE08C5. Projekt

Strona 1

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego placówkę, złożony nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Zakres danych, które powinny być we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa do
10 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia, informację o faktycznej liczbie uczniów
zapisanych według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, za który dotacja jest udzielana. Wzór informacji
miesięcznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany
we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
z tym, że część dotacji należnej za miesiące styczeń i grudzień przekazywane są w terminie odpowiednio do 20
stycznia oraz do dnia 15 grudnia budżetowego.
3. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sławno może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków,
o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy, poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została
udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.
4. Niewykorzystana kwota dotacji, a także kwota dotacji wykorzystana niezgodne z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Sławno w terminach
i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 2077).
5. Organ prowadzący składa Wójtowi Gminy Sławno rozliczenie z wykorzystania udzielonej mu dotacji
w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr
3 do uchwały.
§ 6. 1. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego
upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Sławno.
2. O planowanym terminie przeprowadzenia kontroli powiadamia się organ prowadzący, co najmniej na
7 dni przed rozpoczęciem kontroli, z informacją o zakresie przedmiotowym, przewidywanym czasie trwania
kontroli i miejscu jej przeprowadzenia.
3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnioną dokumentację organizacyjną, przebiegu nauczania
i dokumentację finansową.
4. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub
wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący i osoby reprezentujące
organ prowadzący placówkę.
6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń co do
ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłaszać kontrolującemu na piśmie w terminie 14
dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
8. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając wyjaśnienia na piśmie
o przyczynach tej odmowy.
§ 7. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli dotacji pobieranej nienależnie, w nadmiernej wysokości
lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlega ona zwrotowi do budżetu gminy na zasadach
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2018
…………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)
WNIOSEK
o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówce
na rok …………………………
1. Nazwa i adres organu prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego/niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NIP i REGON
……………………………………………………………………………………………………….
Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
………………………………………………………………………………………………….
3. Planowana liczba uczniów

Gmina

ogółem

Planowana miesięczna liczba uczniów
liczba uczniów
liczba uczniów
niepełnosprawnych,
objętych wczesnym
posiadających orzeczenie
wspomaganiem
o potrzebie kształcenia
rozwoju
specjalnego (waga –
liczba uczniów)

liczba uczestników
zajęć rewalidacyjnowychowawczych

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazana dotacja:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2018 r.
…………………………………..
(pieczęć przedszkola)
Informacja o faktycznej liczbie uczniów
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)
…………………………………………
(data)

1. Nazwa i adres organu prowadzącego
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego/innej niepublicznej formy wychowania
przedszkolnego
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Faktyczna liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który przyznawana jest dotacja
Liczba uczniów
w tym:
Gmina

ogółem

z orzeczeniami o
niepełnosprawności
(waga – liczba uczniów)

objętych
wczesnym
wspomaganiem rozwoju

uczestników zajęć
rewalidacyjnowychowawczych

Gmina Sławno

…………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………..
(czytelny podpis składającego informację)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sławno
z dnia....................2018 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
za rok …………………
1. Pełna nazwa i adres przedszkola niepublicznego/ niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie dotacji
Kwota dotacji otrzymana z budżetu Gminy Sławno w roku ………………… w wysokości
……………….. została wykorzystana na prowadzenie wymienionej jednostki z podziałem na:
Lp.
Rodzaje wydatków finansowanych z dotacji
Kwota złotych
1
a)
b)
c)
2
3
a)
b)
c)
d)
4
5
a)
b)
c)
6
7
8

Wynagrodzenia z pochodnymi ogółem, w tym:
wynagrodzenia nauczycieli
wynagrodzenia pozostałych pracowników
wynagrodzenia wynikające z umów cywilno-prawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w tym:
czynsze, dzierżawy i inne opłaty za najem
zakup energii, wody, ciepła, opłaty telekomunikacyjne
remonty bieżące pomieszczeń, sprzętu, urządzeń
i naprawy
zakup środków czystości
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, książek, itp.
Inne wydatki – wymienić jakie (suma od „a” do „c”)

Ogółem (suma od 1 do 5)
Kwota dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym
Kwota dotacji niewykorzystanej (7-6)
3. Kwota niewykorzystanej dotacji została przekazana na rachunek gminy w dniu ………..………..
roku
……….…………………………..
(czytelny podpis składającego informację)
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Uzasadnienie
Rada Gminy Sławno w uchwale Nr XXXIII/245/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. ustaliła tryb udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sławno na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203), która wprowadza zmiany w zakresie dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o
których mowa w art. 34 ust. 2 wskazanej powyższej ustawy, oraz terminie i sposobie rozliczania
wykorzystania dotacji.
Z tego tez względu podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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