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z dnia 23 marca 2012 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i 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.) Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co
następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:
1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Zagnańsk dla podmiotów nie
należących do sektora finansów publicznych, które prowadzą na terenie Gminy Zagnańsk:
a) publiczne przedszkola,
b) publiczne szkoły podstawowe,
c) niepubliczne przedszkola,
d) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny.
2. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Zagnańsk dla osób
prowadzących na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty:
a) publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
b) niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu niepublicznym i oddziale
przedszkolnym przy niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej.
§ 2. Przyjmuje się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów o których mowa w § 1:
1. Dotacja z budżetu Gminy udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 1 .
2. Podmiot ubiegający się o dotacje może złożyć wniosek po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół
i placówek prowadzonych przez Wójta Gminy Zagnańsk.
3. Wniosek o przyznanie dotacji rozpatrywany jest do dnia 15 listopada roku poprzedzającego udzielenie
dotacji.
4. Wnioskowana kwota dotacji stanowi podstawę do ujęcia w projekcie budżetu Gminy.
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5. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia, skalkulowanej w oparciu o planowane koszty
funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Zagnańsk ujęte w projekcie budżetu, Wójt Gminy Zagnańsk
informuje pisemnie podmioty wymienione w § 1 do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji. W przypadku zmiany kwoty dotacji należnej na ucznia w uchwale budżetowej, Wójt Gminy Zagnańsk
informuje podmioty, którym została przyznana dotacja o wysokości ostatecznej kwoty należnej na ucznia
w terminie 10 dni od uchwaleniu budżetu gminy na rok, w którym będzie przekazywana dotacja.
6. W przypadku podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych, który rozpocznie prowadzenie
szkoły, przedszkola lub punktu przedszkolnego w trakcie roku budżetowego, wniosek o którym mowa w ust 1.
należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania placówki z zachowaniem
zasad zawartych w ust. 2
7. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej lub prowadzącej działalność na terenie Gminy
Zagnańsk publicznej szkoły, publicznego przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) i b) albo dla osoby
prowadzącej inne formy publicznego wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt a) jest
złożenie do organu dotującego najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
wniosku o udzielenie dotacji należnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej lub prowadzącej działalność na terenie Gminy
Zagnańsk niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. c), d) albo dla
osoby prowadzącej inne formy niepublicznego wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.
b) jest złożenie do organu dotującego najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, wniosku o udzielenie dotacji należnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
9. Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 przekazywana jest od
następnego roku budżetowego w dwunastu częściach lub co miesiąc począwszy od miesiąca, w którym
rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy podmiotu.
10. Wysokość wypłacanej dotacji korygowana jest co miesiąc w oparciu o informacje przekazywane przez
podmiot prowadzący o aktualnej liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
11. Podmiot dotowany przedstawia w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy, z wyjątkiem m-ca grudnia, comiesięczną informację o liczbie uczniów, informację o aktualności
prawa do otrzymania dotacji, oraz o wysokości otrzymanej od początku roku dotacji zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Informację dotyczącą miesiąca grudnia podmiot dotowany
zobowiązany jest złożyć do 20 grudnia danego roku.
12. Do informacji o której mowa w ust. 11, podmiot dotowany zobowiązany jest również załączyć wykaz
dzieci, na które przekazywana jest dotacja. W przypadku przedszkoli o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) i c)
oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2, w wykazie należy wyszczególnić
dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Zagnańsk, z podaniem miejsca ich zamieszkania.
13. Informacja z ust. 11 jest podstawą do rozliczenia dotacji miesięcznej przekazanej za każdy miesiąc roku
budżetowego. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanej na miesiąc,
w którym przedkładana jest informacja. W przypadku zwiększenia liczby dzieci, dopłata dotacji za dany
miesiąc nastąpi w kolejnym miesiącu i będzie podlegała rozliczeniu w miesiącu faktycznego przekazania.
14. Podmiot dotowany przedstawia roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia
roku następnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
15. W przypadku przekazania lub likwidacji podmiotów wymienionych w § 1 i wstępującej nadpłaty
dotacji podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest
w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności, do zwrotu nadpłaconej dotacji.
16. Dotacje w części niewykorzystanej lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane
nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Zagnańsk na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 3. Ustala się następujące stawki dotacji na terenie Gminy Zagnańsk:
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1. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk
dotację w wysokości 100% na każdego ucznia obliczoną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty.
2. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk
dotację w wysokości 100% na każdego ucznia niepełnosprawnego obliczoną zgodnie z przepisem art. 80 ust.
2 ustawy o systemie oświaty.
3. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. b), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację
w wysokości 100% na każdego ucznia obliczoną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
4. Przedszkole niepubliczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. c), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk
dotację w wysokości 75% na każdego ucznia, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.
5. Przedszkole niepubliczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. c), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk
dotację w wysokości 100% na każdego ucznia niepełnosprawnego, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy
o systemie oświaty.
6. Szkoła niepubliczna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. d), w której realizowany jest obowiązek szkolny
otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację w wysokości 100% na każdego ucznia, obliczoną zgodnie z art.
90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
7. Osoba prowadząca publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację
w wysokości 50% na każdego ucznia, obliczoną zgodnie z art. 80 ust. 2d ustawy o systemie oświaty.
8. Osoba prowadząca publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację
w wysokości 100% na każdego ucznia niepełnosprawnego, obliczoną zgodnie z art. 80 ust. 2d ustawy
o systemie oświaty.
9. Osoba prowadząca niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu
niepublicznym i oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt b), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację w wysokości 40% na
każdego ucznia, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawie o systemie oświaty.
10. Osoba prowadząca niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu
niepublicznym i oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej,
o których mowa w § 1 ust. 2 pkt b), otrzymuje z budżetu Gminy Zagnańsk dotację w wysokości 100% na
każdego ucznia niepełnosprawnego, obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawie o systemie oświaty.
§ 4. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub
szkoły wymienionych w § 1 Wójt Gminy Zagnańsk na koniec każdego kwartału dokonuje weryfikacji kwoty
dotacji należnej i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące
danego roku. Weryfikacji w czwartym kwartale dokonuje się do dnia 15 grudnia.
2. O weryfikacji kwot dotacji Wójt pisemnie informuje podmioty, którym dotacja została przyznana.
§ 5. 1. Dotacja z budżetu Gminy Zagnańsk może być wykorzystana tylko i wyłącznie na realizację zadań
określonych w ustawie o systemie oświaty.
2. Gminie Zagnańsk przysługuje prawo kontroli realizacji dotowanego zadania.
3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy Zagnańsk na podstawie imiennego pisemnego
upoważnienia Wójta Gminy Zagnańsk.
4. Kontrola dotyczy w szczególności zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych
w comiesięcznych informacjach oraz zgodności wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie
wydatków bieżących związanych z realizacja zadań w zakresie zadań, które powinny realizować podmioty
wymienione w § 1.
5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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6. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu w terminie
7 dni od daty podpisania protokołu.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr 91/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz
Uchwała Nr 97/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr
91/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Wojciech Chłopek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 23 marca 2012 r.

1) Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz organu
prowadzącego
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
2) Nazwa organu, numer i data wydania decyzji o zezwoleniu na założenie szkoły, przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego lub nr i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji
niepublicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zagnańsk:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
3) Planowana liczba uczniów szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
………………………… roku, w okresie:
a) styczeń-sierpień:………………………,
b) wrzesień-grudzień: …………………... .
4) Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……………
5) Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów
oraz wysokości otrzymanej dotacji i jej wykorzystaniu.

................................................................................................
Sporządził,

data

................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 28/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 23 marca 2012 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
za okres od dnia .................. 20...... r. do dnia ................... 20........... r.
1) Nazwa i adres szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2) Typ
placówki
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..….
3) Liczba oddziałów……………………… Aktualna liczba uczniów szkoły, przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego w ostatnim dniu miesiąca ………………. 20….. roku wynosi: ………
w tym:
a) liczba uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Zagnańsk: ……………………………….
b) liczba uczniów, którzy zamieszkują poza terenem Gminy Zagnańsk*: ………………………...*
c) liczba uczniów niepełnosprawnych,
……………………………….
d) liczba uczniów niepełnosprawnych,
………………………...*

którzy
którzy

zamieszkują
zamieszkują

na

terenie

Gminy

Zagnańsk:

poza

terenem

Gminy

Zagnańsk*:

4) Otrzymana kwota dotacji w miesiącu ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
5) Otrzymana
kwota
dotacji
…………………………..

narastająco

od

miesiąca

…………………..

do

miesiąca

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

................................................................................................
Sporządził; data
Świadom odpowiedzialności za nienależne pobranie dotacji (z art. 82 Kodeksu karnego
skarbowego), poświadczam aktualność *szkoły/*przedszkola do otrzymywania dotacji
i aktualności związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …………………….
wniosku o udzielenie dotacji.
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………
…
...................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
- *dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a i c oraz innych form
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wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2. W razie wykazania uczniów zamieszkałych
poza
terenem Gminy Zagnańsk do rozliczenia należy dołączyć imienny wykaz uczniów spoza terenu Gminy
Zagnańsk ze wskazaniem ich daty urodzenia i miejsca zamieszkania.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/2012
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 23 marca 2012 r.

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zagnańsk na realizację zadań związanych
z bieżącą działalnością szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego za 20 ........
rok.
Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
Osoba prowadząca szkołę/przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego
Tryb i rodzaj szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
1. Kwota przekazanej dotacji
2. Kwota zrealizowanego zwrotu
3. Kwota pozostała do zwrotu
4. Kwota dotacji wykorzystana i rozliczona

................................................................................................
S p o r z ą d z i ł; d a t a
................................................................................................
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
- *dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a i c oraz innych form
wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2. W razie wykazania uczniów zamieszkałych poza
terenem Gminy Zagnańsk do rozliczenia należy dołączyć imienny wykaz uczniów spoza terenu Gminy
Zagnańsk ze wskazaniem ich daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

