
UCHWAŁA NR XL III/287/14
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 11 września 2014 r.

w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie  Gminy Brudzeń 
Duży przez inne niż  Gmina Brudzeń  Duży  osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich  wykorzystania

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 
poz.594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej kwoty dotacji  udzielanej na jednego ucznia niepublicznym 
przedszkolom z budżetu Gminy Brudzeń Duży  jest uchwała budżetowa Gminy Brudzeń Duży oraz dokumenty 
otrzymane przez gminę od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie wyliczenia części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Brudzeń Duży. 

2.  Dotacja dla niepublicznego przedszkola do dnia 31 sierpnia 2015r.  przysługuje w wysokości równej  75% 
ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez 
Gminę Brudzeń Duży w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy Brudzeń Duży z tym, że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Brudzeń Duży z zastrzeżeniem ust.3. 

3.  Niepublicznym przedszkolom,  niespełniającym w okresie po 31 sierpnia 2015r. warunków określonych 
w art.90 ust.1b ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie 
wydatków bieżących  ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży 
w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Brudzeń Duży z tym, że na ucznia niepełnosprawnego 
w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brudzeń Duży. 

4.  Niepublicznym przedszkolom, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, przysługuje dotacja na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Brudzeń Duży. 

5.  Informację o wysokości miesięcznych kwot dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia Gmina przekazuje  
niepublicznemu przedszkolu. 

6.  Niepubliczne przedszkole  otrzymaną dotację przeznacza na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym   profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

§ 2. 1. Dotację udziela się w następującym trybie: 

1) organ prowadzący przedszkole  składa w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym wniosek 
o udzielenie dotacji, nie później niż  do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia    dotacji, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole składa w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych 
w Brudzeniu Dużym: 

a) informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, 
według stanu na pierwszy dzień miesiąca,  za który udzielana jest miesięczna część dotacji przypadająca na 
dany miesiąc; 
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b) informację o uczniach obejmującą imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania oraz 
dane dotyczące faktycznego uczestnictwa poszczególnych uczniów w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie miesięcznej 
części dotacji przypadającej na dany miesiąc; 

c) informacje, o której mowa w ust.1 pkt 2b dotyczącą  grudnia  należy złożyć do 24 grudnia;

3) organ prowadzący przedszkole składa w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym roczne 
rozliczenie przekazanej dotacji w terminie do 20 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) dotację  przekazuje się w 12 częściach  na rachunek bankowy przedszkola  wskazany we wniosku o udzielenie 
dotacji; 

5) dotacja za dany miesiąc jest przekazywana z dołu, w terminie  do ostatniego dnia tego miesiąca; 

6) dotacja  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub   nienależnie 
podlega zwrotowi. 

§ 3. 1. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli: 

1) organ dotujący ma prawo kontroli prawidłowości  wykorzystania dotacji oraz danych stanowiących podstawę 
do jej obliczenia. 

2) do przeprowadzenia kontroli  upoważnieni  są  pracownicy Urzędu Gminy   na podstawie imiennego 
upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Brudzeń Duży. 

3) postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem  kontroli. 

4) wynik przeprowadzonej kontroli przedstawia się w protokóle kontroli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kaim
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL III/287/14 

Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia 11 września 2014 r. 

Załącznik Nr 1 

Wniosek o udzielenie dotacji 
na rok ______________ 

Podstawa prawna:art.90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r.Nr 256,poz. 2572 ze zm.).Termin składania 
informacji: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Cz ęść I  Dane o organie prowadz ą cym 
Wnioskodawca:  osoba prawna   osoba fizyczna 

Nazwa organu prowadzącego: 

Adres/siedziba: 

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji: 

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę w sprawie dotyczącej udzielenia dotacji, 
imię i nazwisko, pełniona funkcja: 

Cz ęść II Dane o przedszkolu 
Nr wpisu do ewidencji szkół: 
Nazwa szkoły: 

Adres szkoły: 

Regon :                                                NIP: 

Tel. fax, e’ mail: 

Cz ęść III  Dane o planowanej liczbie uczniów 
1.Planowana liczba uczniów w okresie  styczeń – sierpień 
a) liczba uczniów ogółem: 
w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem stopnia niepełnosprawności: 

2.Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień – grudzień 
a) liczba uczniów ogółem: 
w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem stopnia niepełnosprawności: 

Cz ęść IV  Dane o osobie w ł a ś ciwej do sk ł adania comiesi ę cznych informacji o faktycznej liczbie 
uczniów 
Nazwa / imię, nazwisko: 
Tytuł prawny/pełniona funkcja 
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O ś wiadczenia i podpisy 
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam, że znane mi są przepisy o naruszeniu odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, 
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych 
.................................................................................................... 
Czytelny podpis i pieczęć składającego wniosek o udzielenie dotacji 
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Załącznik Nr 2 
 do uchwały Nr XL III/287/14 
 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 
 z dnia 11 września 2014r. 

             

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji 
               w roku_________ 

 

Termin składania rozliczenia: do 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji 

 
Dane o organie prowadzącym 
Nazwa: 
 
Adres: 
 

                  Dane o szkole 

 
Nazwa: 
 
Adres:                           

                 
Rozliczenie wykorzystania dotacji  

           Dotacja otrzymana z budżetu  
Gminy Brudzeń Duży w roku    w wysokości    

 
     została wykorzystana na prowadzenie wymienionej szkoły, w tym na: 

    
                  
L.p. Rodzaj wydatku 

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano 
środkami z dotacji  

I Wynagrodzenia razem, w tym:   

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej    

2. Wynagrodzenia obsługi i administracji   

3. 
Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany za 

przez pracodawcę za pracownika) 
  

4. Składki na Fundusz Pracy           

5.     

Wydatki rzeczowe razem, w tym: 
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1. 

Czynsz, opłata za energię elektryczną, opłata za 
gaz, opłata za energię cieplną, opłata za wodę, 
opłata za wywóz śmieci, zakup środków czystości, 
zakup art. administracyjno-biurowych, zakup 
materiałów i akcesoriów komputerowych, naprawa i 
konserwacja urządzeń/sprzętu, drobne naprawy i 
konserwacje, zakup materiałów do napraw, 
monitoring i alarmy, usługi transportowe, 
abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty 
telekomunikacyjne, opłaty za internet, 
ubezpieczenia budynku, sprzętu, koszty i prowizje 
bankowe, badania okresowe, zakup usług 
zdrowotnych  / leków,  

2. Zakup wyposażenia  placówki, zakup sprzętu           

3. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych            

4. Remonty    

III. Pozostałe wydatki rzeczowe razem, wymienić jakie   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Suma    

                  

                  

                  

                  

       

Data i czytelny podpis osoby reprezentujące  organ prowadzący 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL III/287/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 11 września 2014r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonychna terenie Gminy Brudzeń
Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania

Prawo oświatowe zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, zobowiązuje
jednostki samorządu terytorialnego do udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym
funkcjonującym na terenie danego samorządu terytorialnego.
Kompetencją Rady Gminy jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji i zakresu danych
stanowiących podstawę do jej obliczenia.
W związku z założeniem niepublicznego przedszkola w Siecieniu ,
należy podjąć uchwałę regulującą to zadanie.
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