
UCHWAŁA NR XIII/79/15
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
funkcjonujących na terenie Gminy Jemielnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz tryb i zakres  
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez 
inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ na terenie Gminy Jemielnica.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Jemielnica, spełniające wymagania określone 
w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Jemielnica dotację 
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Gminę Jemielnica, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego 
ucznia z budżetu Gminy Jemielnica dotacje równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, przyznana dotacja nie może być niższa niż kwota  
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Jemielnica.

4. Niepubliczne przedszkola prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację
z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym 
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jemielnica.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej dotacji obliczana jest na podstawie:

1) informacji o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy, roboczy dzień miesiąca sporządzonej 
przez niepubliczne przedszkola dostarczonej do 10 dnia danego miesiąca – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały;

2) wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola na jedno dziecko w gminie (obliczanych na 
podstawie danych o liczbie dzieci na pierwszy, roboczy dzień miesiąca na który przyznawana jest dotacja 
oraz wydatków i dochodów według planu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc, na który 
obliczana jest dotacja).

2. Dotacja przyznawana na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej. Do czasu otrzymania 
metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Jemielnica na dany rok budżetowy nalicza się na podstawie 
danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok 
budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikającej z tej metryczki 
– począwszy od transzy przekazanej za styczeń tego samego roku budżetowego.

1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; z 2004 r., Nr 69, poz. 624, Nr 
109, poz. 1161, 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 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, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, 
poz. 458., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, 
poz. 991; z 2011 r., 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. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, 
poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015 r., poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629
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3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, z tym, że dotacja za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia.

4. W przypadku przerwy wakacyjnej w przedszkolach niepublicznych dotacja udzielana jest na liczbę 
uczniów wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1 w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym trwała 
przerwa wakacyjna.

5. Rozliczenie dotacji za dany rok dokonuje się w terminie do 10 stycznia roku następnego - zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Gmina dokonuje rozliczenia udzielonej dotacji uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na jednego 
ucznia w gminie za dany rok.

7. W przypadku, gdy osoba prowadząca placówkę podejmie decyzję o zamiarze zaprzestania działalności 
placówki, pisemnie powiadamia o tym fakcie Gminę Jemielnica, która w ciągu 30 dni od zaprzestania 
działalności, dokonuje rozliczenia wysokości kwoty dotacji udzielonej w danym roku kalendarzowym.

8. Jeśli z rozliczenia dotacji wynika nadpłata lub niedopłata środki przekazuje się w terminie do dnia 31 
stycznia następującego po roku udzielenia dotacji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 do końca miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wypłacona była ostatnia transza dotacji.

§ 4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, realizowanych przez 
dotowaną jednostkę, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli. Kontrola pobrania i wykorzystania 
dotacji obejmuje:

1) dokumenty stanowiące podstawę naliczania i rozliczania dotacji;

2) prawidłowość danych wykazanych w miesięcznych informacjach o liczbie dzieci w rozliczeniu dotacji;

3) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji 
finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.

§ 5. 1. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy Jemielnica na podstawie upoważnienia Wójta Gminy 
Jemielnica.

2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej 
daną placówkę.

3. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, 
odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

4. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji winien być umieszczony na trwałe opis, że wydatek 
został sfinansowany z dotacji budżetu gminy Jemielnica.

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli 
zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień 6. Po zakończeniu 
kontroli kontrolowany, w terminie wskazanym w protokole, zobowiązany jest do podpisania protokołu bez 
zastrzeżeń lub złożenia kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyny 
odmowy; może skorzystać z prawa złożenia zastrzeżeń, dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole 
kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do wszczęcia 
postępowania pokontrolnego.

§ 6. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnego z przeznaczeniem lub pobrania dotacji 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowana placówka zobowiązana jest do jej zwrotu wraz z odsetkami 
do budżetu Gminy Jemielnica, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XL/287/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 października 2010 r.w sprawie 
ustalenia wysokości oraz trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na 
terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr 148 poz. 1754).
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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_________________________________ 

pieczęć osoby prowadzącej 

 

Wniosek o przyznanie dotacji 

na rok ___________ 

 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole, adres, telefon kontaktowy: 

 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Pełna nazwa i adres przedszkola: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

3. Numer i data wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę. 

___________________________________________________________________________________  

4. Planowana liczba uczniów: 

 

Okres 

Planowana 

miesięczna 

liczba 

uczniów  

ogółem 

w tym: 

niepełnosprawni 

w tym: liczba dzieci 

objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

prowadzonym na 

podstawie art. 71b ust. 2a 

ustawy o systemie 

oświaty 

w tym: 

z innych 

gmin 

styczeń-sierpień     

wrzesień-grudzień     

 

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja: 

___________________________________________________________________________________  

6. Dane adresowe dzieci spoza Gminy Jemielnica: 

___________________________________________________________________________________  

 

_____________________________ 

(miejscowość i data)          

        _____________________________________ 

                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/79/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2015 r.
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________________________________ 

pieczęć osoby prowadzącej 

 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów 

według stanu na pierwszy roboczy 

_____________________________ roku. 

 

1. Nazwa i adres placówki: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Faktyczna liczba uczniów ogółem: _____________, w tym: 

a) zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica _________________________ . 

- w tym uczniowie niepełnosprawni   ________________________ . 

- określić rodzaj niepełnosprawności: ___________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

b) zamieszkałych na terenie innych gmin   ______________________________ . 

 w tym uczniowie niepełnosprawni   _____________________________. 

 

Wykaz uczniów będących mieszkańcami innej gminy 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 

Adres 

zamieszkania/ 

Nazwa gminy 

Uczeń 

niepełnosprawny 

tak/nie 

Rodzaj 

niepełnosprawności 

      

      

 

____________________________ 

(miejscowość i data)          

             

         _____________________________________

         (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

       

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/79/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Id: B1A892F9-BD19-4B7A-BF7B-513F4B6885CC. Podpisany Strona 1



________________________________ 

pieczęć osoby prowadzącej 

 

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji z Gminy Jemielnica 

w roku ________ 

 

 

1. Nazwa podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole, adres, telefon kontaktowy: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Pełna nazwa i adres przedszkola: 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach: 

 

Miesiąc 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym: 

niepełnosprawni 

w tym: liczba dzieci 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju prowadzonym 

na podstawie art. 71b 

ust. 2a ustawy o 

systemie oświaty 

w tym: 

z innych 

gmin 

Otrzymana 

dotacja 

Styczeń      

Luty      

Marzec      

Kwiecień      

Maj      

Czerwiec      

Lipiec      

Sierpień      

Wrzesień      

Październik      

Listopad      

Grudzień      

Razem: x x x x  

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/79/15

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 29 grudnia 2015 r.
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4. Wyszczególnienie wydatków finansowanych środkami z dotacji w okresie rozliczeniowym: 

Lp. Rodzaj wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji 

Wysokość 

poniesionych 

wydatków 

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od 

wynagrodzeń 

 

2. Wydatki eksploatacyjne (w tym: media, opał itp.)  

3. Zakup wyposażenia (min.  meble, książki, pomoce dydaktyczne itp.)  

4. Remonty bieżące  

5. Pozostałe wydatki niestanowiące wydatków inwestycyjnych, 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania 

i opieki, w tym profilaktyki społecznej: 

 

 a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Wydatki ogółem (suma od pkt 1 do pkt 5)  

Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym  

Kwota dotacji niewykorzystanej  

 

 

 

 

_______________________________________     

pieczęć i podpis osoby sporządzającej rozliczenie        

 

 

 

________________________________________ 

podpis osoby prowadzącej placówkę  
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