
UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLVIII/327/09

Rady Gminy Chełmża

z dnia 18 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc
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UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLVIII/327/09
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UCHWAŁA NR XLVIII/327/09  

RADY GMINY CHEŁMŻA  

z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom 

prowadzonym na terenie Gminy Chełmża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

 

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249,

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz.

1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz

z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej na finansowanie bieżącej

działalności oświatowej przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.  

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy Chełmża otrzymują dotację

z budżetu Gminy Chełmża w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących

ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia. 

2. W przypadku braku na terenie Gminy Chełmża przedszkola publicznego, podstawą

określenia wysokości dotacji są  wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola

publicznego przez najbliższą gminę.  

3. Dotacja na niepełnosprawnego ucznia przedszkola przekazywana jest w 100 % kwoty

przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego otrzymywanej

przez Gminę w części oświatowej subwencji ogólnej.  

§ 3. 1. Dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola udziela Wójt Gminy na wniosek

osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole, przedstawiony nie później niż do dnia 30

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać: 

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

§ 4. 1. Prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy: 

2. Do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia, w danym roku budżetowym,

obowiązuje wysokość dotacji ustalona w poprzednim roku budżetowym. Po wprowadzeniu zmiany

wysokości dotacji na jednego ucznia, nastąpi wyrównanie przyznanej dotacji począwszy od

1 stycznia danego roku.  

3. Prowadzący przedszkole zobowiązany jest do informowania organu dotującego o zmianie

zachodzącej w liczbie uczniów przedszkolu, w tym nie będących mieszkańcami Gminy wg wzoru

stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej dotacji naliczana jest na podstawie liczby uczniów wg stanu na

dzień 15- go każdego miesiąca wykazanej w informacji przekazanej do Urzędu Gminy na podstawie

§ 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Dotacja za miesiące wakacyjne przekazywana jest na podstawie średniej liczby uczniów lub

wychowanków liczonej za miesiące styczeń-czerwiec.  

§ 6. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji za okres roczny, uwzględniającego aktualną

i loś ć  uczniów wykazaną  w sprawozdaniach za poszczególne miesiące, dokonuje się

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego, przy czym: 

§ 7. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem.  

§   8 .  1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli w placówkach niepublicznych

otrzymujących dotację z budżetu gminy. 

2. Kontroli w placówkach dotowanych mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu

Gminy w szczególności: 

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli: 

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,

zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu

na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji

ustaleń kontroli.  

§ 9. O zamiarze likwidacji przedszkola podmiot prowadzący niezwłocznie powiadamia Wójta

Gminy i przekazuje, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca po zakończeniu działalności

informację,  o której mowa w § 4. Informacja za ostatni miesiąc działalności stanowi podstawę do

wyrównania (dopłaty lub ustalenia kwoty nadpłaty) raty dotacji za ostatni miesiąc działalności.  

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 czerwca 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na

terenie Gminy Chełmża.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.  

U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr XLVIII/327/09 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 18 grudnia 2009 r.  

 

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie

oświaty (zmiany wprowadzone z dniem 22 kwietnia 2009 r.) organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich

wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które

powinny być  zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin

i sposób rozliczania dotacji.  

Na podstawie niniejszej uchwały Wójt Gminy będzie mógł skorzystać z uprawnień kontrolnych.  

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli powinna być kalkulowana na poziomie nie niższym niż 75 %

ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących , ponoszonych na przedszkola publiczne pod

warunkiem , że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do

udzielenia dotacji planowaną liczbę dzieci nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego

rok udzielenia dotacji. W związku z faktem, iż na terenie Gminy Chełmża nie funkcjonuje

przedszkole publiczne podstawą  do ustalenia kosztów niezbędnych do wyliczenia dotacji będą

stanowić  wydatki przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę. Uchwała zgodna

jest zapisem art. 90 ust. 4 o systemie oświaty, które stanowią, iż jednostka samorządu terytorialnego

powinna określić  tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanej na prowadzenie przedszkola

niepublicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego .  

1) nazwę, rodzaj i adres podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) nazwę i adres osoby lub podmiotu prowadzącego przedszkole;

3) numer NIP i Regon;

4) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

5) planowaną liczbę uczniów przedszkola w tym: 

a) liczbę uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża,

b) liczbę uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Chełmża,

c) liczbę uczniów niepełnosprawnych.

6) numer konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

1) do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy naliczana część dotacji, informację miesięczną

o aktualnej liczbie uczniów na dzień 15-ego; 

2) nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca - rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od

p o c zą tku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego

z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

1) wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni przekazuje się do 31 stycznia następnego

roku; 

2) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi do dnia 31 stycznia roku następującego po roku,

w którym udzielono dotacji. 

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji

o której mowa w § 4 ust. 1 i 3; 

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

1) pełną  nazwę  i adres kontrolowanego, nazwę  i adres jego organu prowadzącego oraz imię

i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,

z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 

6) wzmiankę  o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania

wyjaśnień do protokołu. 
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