
UCHWAŁA NR XXX/213/2018
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 38 ust.1 i art. 39 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Skarbimierz dla 
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na 
jej terenie, o których mowa w art. 17 ust.3 i 21.ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niebędących 
przedszkolami specjalnymi, niespełniających warunków o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby niebędące jednostką 
samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

§ 2. 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, które nie pobierają opłat na 
bieżące utrzymanie od rodziców, z budżetu Gminy Skarbimierz w wysokości 100% planowanej 
podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych. 

2.  Wyraża się zgodę na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
które nie pobierają opłat na bieżące utrzymanie od rodziców, z budżetu Gminy Skarbimierz w wysokości 
100% planowanej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych. 

3.  W przypadku ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym przedszkolu i w niepublicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego, przysługuje dotacja równa kwocie przewidzianej na ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 

4.  Dotacje dla podmiotów określonych w § 1, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze przysługują w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 3. 

1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne 
przedszkole lub niepubliczną formę wychowania przedszkolnego złożony nie później niż do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2.  Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadach zmian 
w budżecie. 

3.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4.  Osoba prawna lub osoba fizyczna otrzymująca dotację jest zobowiązana sporządzić i przekazać 
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy 
dzień każdego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

1. Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest w 12 częściach, w terminach o których mowa 
w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 
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2.  Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów podanej przez 
niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego na podstawie 
informacji, o której mowa w § 3 ust.4. 

3.  W przypadku nieprzekazania miesięcznej informacji, określonej w § 3 ust.4, w terminie, dla ustalenia 
wysokości dotacji przyjmuje się liczbę uczniów podaną w ostatniej miesięcznie informacji lub podaną we 
wniosku. 

4.  Dotacja powinna być wykorzystana w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 

5.  Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w ciągu roku podlegają zwrotowi na konto Gminy 
Skarbimierz w terminie do 31 stycznia każdego roku następującego po roku, na który udzielona była 
dotacja. 

6.  Od kwot dotacji zwróconych po terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości jak dla zaległości 
podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji. 

7. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Skarbimierz wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się począwszy od dnia: 

1) przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) następującego po upływie terminu zwrotu, w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub 
nadmiernej wysokości.

§ 5. 

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego 
przedstawia do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została przekazana rozliczenie 
wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i 4 do uchwały. 

2.  W przypadku zaprzestania działalności niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego, w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji, osoba prowadząca 
placówkę przedstawia w Urzędzie Gminy Skarbimierz rozliczenie dotacji według wzoru, o którym mowa 
w ust.1

§ 6. 

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji poprzez 
sprawdzenie: 

1) liczby uczniów stanowiących podstawę naliczania dotacji, 

2) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji. 

2. Kontrola jest przeprowadzona przez pracowników upoważnionych przez Wójt Gminy Skarbimierz, którzy 
mają prawo wstępu do placówki oraz prawo wglądu do prowadzonej przez niej dokumentacji. 

3. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej 
niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego o terminie kontroli 
nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem. 

4. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli 
odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, które 
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty. 

5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 
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§ 8. 

Traci moc uchwała nr XX/153/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
funkcjonujących na terenie Gminy Skarbimierz, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r. z wyjątkiem załącznika nr 4, który wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Piotr Szkoda
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Załącznik nr 1                 

do Uchwały Nr XXX/213/2018        

Rady Gminy Skarbimierz                        

z dnia 30 stycznia 2018 r.  

 

        ……………………………………………………………….

                     (miejscowość, dnia) 

…………………………………………………                     

(pieczęć organu prowadzącego) 

     WÓJT GMINY SKARBIMIERZ 

Wniosek o udzielenie dotacji na rok……………………… 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Planowana  miesięczna liczba uczniów  w okresie styczeń-sierpień ogółem ............... w tym: 

a) liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym/niepełnosprawnych............ 

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................... 

c) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych .............. 

 

4. Planowana  miesięczna liczba uczniów  w okresie wrzesień-grudzień ogółem ............... w tym: 

a) liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym/niepełnosprawnych............ 

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...................... 

c) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych .............. 

 

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

dotacja………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Organ prowadzący placówkę zobowiązuje się do informowania o zmianie numeru rachunku 

bankowego. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

(pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę) 
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          Załącznik nr 2   

          do Uchwały Nr XXX/213/2018         

          Rady Gminy Skarbimierz  

          z dnia 30 stycznia 2018 r. 

 

        …………………………………………………………………

                       (miejscowość, dnia) 

…………………………………………………………                                                              

(pieczęć organu prowadzącego) 

 

     WÓJT GMINY SKARBIMIERZ 

    Informacja o liczbie dzieci w danym miesiącu    
               (termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca) 

 

Informuję, że w roku …………………. w miesiącu…………………………….. w niepublicznym przedszkolu/ niepublicznej 

innej formie wychowania przedszkolnego*: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                     (nazwa placówki, adres) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba zapisanych uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca wynosi: 

 Łączna liczba uczniów …………………………………… 

1) w tym  liczba uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                 

(wymagane podanie niepełnosprawności) …………………………………………….......... 

2) w tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie       

art. 127 ust.10 ustawy Prawo oświatowe …………………………………………………………… 

3) w tym liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych 

4) w tym uczniów, którzy nie są mieszkańcami Gminy Skarbimierz1…………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………                                                                                                                                                                       

(pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę) 

 

* niepotrzebne skreślić                     

1. Należy dodatkowo dołączyć wykaz dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Skarbimierz zawierający imię i nazwisko 

oraz adres zamieszkania . Wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w 

związku ze staraniem o zwrot kosztów za pobyt dziecka w placówce spoza Gminy Skarbimierz. 
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Załącznik Nr 3                                                                   

do Uchwały Nr XXX/213/2018        

Rady Gminy Skarbimierz                

z dnia 30 stycznia 2018 r.                                              

            

        .........................................................

                                                                             (miejscowość, dnia) 

………………………………………………………………………                         

(pieczęć organu prowadzącego)  

                WÓJT GMINY SKARBIMIERZ 

Rozliczenie wykorzystania dotacji oświatowej otrzymanej w roku ……………. z Gminy Skarbimierz 

1. Pełna nazwa i adres dotowanej placówki 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kwota przekazanej dotacji przez gminę na rachunek bankowy placówki………………………………. 

4. Kwota wykorzystanej dotacji ………………………..(słownie:……………………………………………………….) 

Lp. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana 
środkami z dotacji oświatowej 

1.   Wynagrodzenia i pochodne  

2.  Opłaty za media  

3.  Zakup materiałów i wyposażenia  

4.  Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

5.  Wynajem pomieszczeń  

6.  Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, o których mowa w art. 35ust.1 pkt 2 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych 

 

7.  Pozostałe wydatki bieżące- wymienić jakie: 
a) 
b) 

 

 
Suma wykorzystanej dotacji: 

 

 

5.  Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym:     

………………………………..(słownie:…………………………………………..) 

6. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

7. Oświadczam, że znane  mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (j.t Dz.U. z 2017r. poz.1311 z późn.zm.) 

 

                   ……………………………………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę)  

Id: UWFZK-GCFFB-GJBFC-LQXQQ-MBAYJ. Podpisany Strona 6



Załącznik Nr 4                                                                   

do Uchwały Nr XXX/213/2018         

Rady Gminy Skarbimierz                

z dnia 30 stycznia 2018 r.                                              

            

        .........................................................

                                                                             (miejscowość, dnia) 

………………………………………………………………………                         

(pieczęć organu prowadzącego)  

                WÓJT GMINY SKARBIMIERZ 

Rozliczenie wykorzystania dotacji oświatowej otrzymanej w roku ……………. z Gminy Skarbimierz na specjalną 

organizację nauki  

1. Pełna nazwa i adres dotowanej placówki 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Kwota przekazanej dotacji przez gminę na rachunek bankowy placówki………………………………. 

4. Kwota wykorzystanej dotacji ………………………..(słownie:……………………………………………………….) 

Lp. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana 
środkami z dotacji oświatowej 

1.   Wynagrodzenia i pochodne  

2.  Opłaty za media  

3.  Zakup materiałów i wyposażenia  

4.  Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych  

5.  Wynajem pomieszczeń  

6.  Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych, o których mowa w art. 35ust.1 pkt 2 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych 

 

7.  Pozostałe wydatki bieżące- wymienić jakie: 
a) 
b) 

 

 
Suma wykorzystanej dotacji: 

 

5. Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym:     

………………………………..(słownie:…………………………………………..) 

6. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

7. Oświadczam, że znane  mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych (j.t Dz.U. z 2017r. poz.1311 z późn.zm.) 

 

                   ……………………………………………………………………… 

       (pieczęć i podpis osoby prowadzącej placówkę)  
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