
UCHWAŁA NR XLIV/249/09 

 RADY GMINY SANTOK 

 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 R. 

W SPRAWIE:USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA 

NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI 

JEJ WYKORZYSTANIA 

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samo-

rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze.zm.) oraz 

art.90 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze.zm.) uchwala się ,co następuje: 

§ 1. 1.  Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Santok przez podmioty niepublicz-

ne.  

2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1)  Gminie – rozumie się przez to Gminę Santok  

2)  Zespole – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy tj.Gminny 

Zespół Oświaty,wykonującą obsługę finansową placówek oświatowych na tere-

nie Gminy z siedzibą w Santoku ul.Gorzowska 59  

3)  podmiocie prowadzącym – rozumie się przez to podmioty niepubliczne 

prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie Gminy  

4)  placówce oświatowej – rozumie się przez to niepubliczne przedszkola  

3.  Niepubliczne przedszkola otrzymują z budżetu Gminy dotację na pokrycie 

wydatków bieżących.  

4.  Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego, który powinien za-

wierać:  

1)  nazwę i adres podmiotu prowadzącego  

2)  nazwę i adres placówki  

3)  status prawny placówki  

4)  numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkól i placó-

wek niepublicznych  

5)  planowaną liczbę uczniów przedszkola w wieku od 3 do 5 lat, w roku, 

którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby 

uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz wrzesień – grudzień ( w tym liczbę 

uczniów niepełnosprawnych i uczniów nie będących mieszkańcami Gminy )  

6)  zobowiązanie do informowania Zespołu o zmianach w liczbie uczniów 

uczęszczających do przedszkola oraz wszelkich dodatkowych informacji nieuję-

tych w niniejszym wniosku, a potrzebnych do ustalenia właściwej wysokości 

dotacji  

7)  nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana do-

tacja  



5.  Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 

udzielenia dotacji w siedzibie Zespołu.  

6.  Niepublicznym przedszkolom udziela się dotacji na każdego ucznia w wyso-

kości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w 

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. W przypadku, gdy 

wychowanie przedszkolne jest prowadzone w formach określonych w rozporzą-

dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.05.2009 r ( Dz.U. Nr 83 poz.693 

) ustala się dotację na każdego ucznia w wysokości 50 % ustalonych w budżecie 

gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w prze-

liczeniu na jedno dziecko.  

7.  Na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości kwoty prze-

widywanej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkol-

nego w części oświatowej subwencji otrzymywanej przez gminę.  

8.  Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy , 

koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  

9.  Dotacja przekazywana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie 

do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy niepublicznego 

przedszkola.  

§ 2. 1.  Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany sporzą-

dzić i dostarczyć do zespołu informację o liczbie uczniów w danym miesiącu do 

20 dnia każdego miesiąca na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. Liczba ta nie może być większa, niż deklarowana we 

wniosku o udzielenie dotacji.  

2.  Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany sporządzić i 

przekazać do 20 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, rozliczenia otrzy-

manych dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji , na formularzu, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1.  Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola 

podlega kontroli.  

2.  Kontroli podlega w szczególności:  

1)  zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowa-

dzącą niepubliczne przedszkole na formularzach, których wzory stanowią za-

łączniki do niniejszej uchwały , w tym przede wszystkim liczby uczniów,  

2)  fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących 

niepublicznego przedszkola  

3)  Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Santok. Osoby 

takie mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz wglądu do prowa-

dzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji prze-

biegu nauczania.  

§ 4. 1.  Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony 

po terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych.  



2.  Dotacji lub jej część nie przyznaje się także ,jeżeli informacja o liczbie 

uczniów w danym miesiącu oraz rozliczenie otrzymanych dotacji zostały złożo-

ne po terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych danych.  

3.  Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana w 

nadmiernej wysokości lub, gdy została wykorzystana na cele niezgodne z niniej-

szą uchwałą lub innymi przepisami prawa. W takiej sytuacji zwrot dotacji nastę-

puje w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.  

4.  W przypadku braku zwrotu kwota dotacji należna w kolejnym miesiącu zo-

stanie pomniejszona o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu po-

przednim.  

5.  W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty podmiot prowa-

dzący placówkę zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwidacji do zwro-

tu kwoty nadpłaconej dotacji.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Santok z dnia 

29.05.2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Santok dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 wrze-

śnia 2009 r  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Boczula 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLIV/249/09 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29 października 2009 r. 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLIV/249/09 

Rady Gminy Santok 

z dnia 29 października 2009 r 

http://www.santok.pl/santok/uchwaly/2009/zalaczniknr1.pdf
http://www.santok.pl/santok/uchwaly/2009/zalaczniknr2.pdf

