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Poz. 1358
UCHWAŁA NR XXXVII/227/2014
RADY GMINY SADOWIE
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych
prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U.2013r. poz. 594) w związku z art. 90 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowie uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielanych na dofinansowanie działalności niepublicznych punktów wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Sadowie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Sadowie z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego
prowadzonego na terenie gminy Sadowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie od 1-ego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszeniu, jednakże nie wcześniej niż po upływie
14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy
Mieczysław Podczasi
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/227/2014
Rady Gminy Sadowie
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Rozdział 1.
Udzielanie dotacji
§ 1. Niepubliczne punkty przedszkolne zwane dalej „inną formą wychowania przedszkolnego” otrzymują
dotacje na ucznia zgodnie z treścią art. 90 ustawy o systemie oświaty.
§ 2. Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu Gminy Sadowie jest;
1. wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzony przez Gminę Sadowie,
2. złożenie przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego wniosku o przyznanie dotacji
najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie ze wzorem nr 1.
§ 3. Osoby fizyczne lub prawne prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Sadowie w wysokości nie mniejszej niż 40% ustalonych w budżecie
Gminy wydatków bieżących ponoszonych na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnoprawnego w wysokości
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Sadowie.
§ 4. 1. Dotacja dla w/w placówek wyliczana jest na podstawie średnich planowanych wydatków bieżących
przypadających na jednego ucznia najbliżej położonej sąsiedniej Gminy prowadzącej przedszkole publiczne.
Wysokość dotacji określona zostanie w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Gminy na dany rok
budżetowy.
§ 5. 1. Kwota dotacji ustalana jest na podstawie informacji od osoby prowadzącej przedszkole lub inny
punkt wychowania przedszkolnego o faktycznej liczbie uczniów, przekazanej do dnia 25 każdego miesiąca,
według stanu na dzień 5 każdego miesiąca, zgodnie z wzorem wniosku nr 2 i imiennym wykazem uczniów,
zgodnie ze wzorem nr 3.
2. W przypadku gdy do punktu wychowania przedszkolnego przyjęte zostało dziecko spoza Gminy
Sadowie, do informacji o liczbie uczniów należy dołączyć oświadczenie rodziców potwierdzające miejsce
zamieszkania zgodnie ze wzorem nr 5.
3. Każdorazowo przy zmianie faktycznego miejsca zamieszkania dziecka oraz na żądanie organu
dotującego należy oświadczenie zaktualizować.
§ 6. 1. Dotacje przekazane z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych przeznaczone są na
dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania, opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.
§ 7. 1. Kwota dotacji udzielonej w/w placówkom w danym roku kalendarzowym podlega rozliczeniu
poprzez przedstawienie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji do dnia 10-ego stycznia następnego
roku budżetowego zgodnie ze wzorem nr 5.
2. Kwota dotacji niewykorzystanej, wskazanej w rocznym rozliczeniu, podlega zwrotowi w terminie do
31 stycznia po roku, którego rozliczenie dotyczy.
3. W przypadku, gdy placówka kończy swą działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni od
dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
Rozdział 2.
Rozliczenie dotacji
§ 8. 1. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji
finansowo-księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących
finansowanych z dotacji, przeznaczonej na dana placówkę.
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2. Każda z faktur (rachunków) potwierdzająca poniesione wydatki powinna być opatrzona na odwrocie
pieczęcią placówki oraz zawierać w sposób trwały opis zawierający informacje w jakiej części poniesiony
wydatek został sfinansowany z otrzymanej dotacji i jakie było przeznaczenie wydatku.
Rozdział 3.
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji
§ 9. Organowi przekazującemu dotacje przysługuje prawo do kontrolowania sposobu jej wykorzystania
poprzez:
a) kontrolę dokumentacji finansowo-księgowej,
b) kontrolę podawanej liczby uczniów i przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z § 5,
c) kontrolę dokumentów potwierdzających sposób ewidencjonowania w prowadzonych przez placówkę
księgach.
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Wzór nr 1
........................………………

Sadowie dnia ……............................

(pieczęć niepublicznego punktu przedszkolnego)
Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznemu punktowi przedszkolnemu
na rok ………
(wniosek składany do 30 września danego roku)
1. Pełna nazwa i adres niepublicznego punktu przedszkolnego oraz organu prowadzącego:
…………………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………....................
Numer i data wpisu niepublicznego punktu przedszkolnego do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych: …………………………………………………………………………………………
2. Planowana liczba uczniów od 1 stycznia do 31 sierpnia .....................
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ...........................................
w tym liczba uczniów ze wczesnym wspomaganiem rozwoju..............
Planowana liczba uczniów od 1 września do 31 grudnia ..........................
w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ...........................................
w tym liczba uczniów ze wczesnym wspomaganiem rozwoju...............
Planowana liczba uczniów ogółem w roku................................................
3. Nazwa posiadacza rachunku.
………………………………………………………………………………………….................
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
................................................................................................................................................
podpis wnioskodawcy
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Wzór nr 2
............………………….......

Sadowie, dnia …….......................

(pieczęć niepublicznego punktu przedszkolnego)
Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznemu punktowi wychowania przedszkolnego
na miesiąc .......... roku .........
(wniosek składany do 25 dnia każdego miesiąca w/g stan dzieci na 5 dzień każdego m-c )
Organ prowadzący niepubliczny punkt wychowania przedszkolnego
...........................................................................................................................................................
informuje, że w miesiącu ..................................................do w/w placówki
uczęszczało ogółem ............ uczniów w tym ……………….niepełnosprawnych.
Do wniosku dołączam imienną listę z podziałem na uczniów zamieszkałych w Gminie Sadowie
i zamieszkałych w gminach ościennych.
Świadoma/y odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność
prawa przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego do otrzymywania dotacji i aktualność
związanych z tym danych z przedłożonego w dniu …….....…...................... wniosku o udzielenie dotacji.
…………………………………………………………………………………………..........................
Nazwa posiadacza rachunku.
.........................................................................................................................................................
Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
podpis wnioskodawcy
Załącznik:
1. imienny wykaz uczniów
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Wzór nr 3
…..……………………………
……...............................

Sadowie,

dnia

(pieczęć niepublicznego punktu przedszkolnego)
Informacja o liczbie dzieci
Liczba i adres uczniów zamieszkałych w Gminie Sadowie uczęszczających do innej formy wychowania
przedszkolnego w miesiącu....................................................

L. p.

Imię i nazwisko ucznia

Nr Pesel

Adres zamieszkania

…..……………………………
……..................

Adres zameldowania

Sadowie,

dnia

(pieczęć niepublicznego punktu przedszkolnego)
Informacja o liczbie dzieci
Liczba i adres uczniów zamieszkałych w gminach ościennych uczęszczających do przedszkola /innej
formy wychowania przedszkolnego w miesiącu............................................

L. p

Imię i nazwisko ucznia

Nr Pesel

Adres zamieszkania

Adres zameldowania
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Wzór nr 4
…..……………………………
…….................

Sadowie,

dnia

(pieczęć niepublicznego punktu przedszkolnego)
Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku ....................
1. Kwota dotacji otrzymanej w roku .......................................... w wysokości ........................................
została przeznaczona na:

L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie rodzajów
wydatków

Ogólne
roczne
wydatki

Kwota z dotacji
gminy

Kwota
nie wykorzystana

Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń
Zakup pomocy dydaktycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty za media
Zakup usług+- nmm remontowych
Inne(określić jakie)
Razem

2. Kwota dotacji w wysokości ........................... zł za rok ..................... została rozliczona w kwocie
.............................................................. zł.
3. Kwota dotacji do zwrotu ..................................... zł.
4. Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Z 2013 r., poz. 885).
5. Oświadczam, iż znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów
publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.168).
.........................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania placówki)
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Wzór nr 5
.................................................

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

Imię i nazwisko

Miejscowość i data oświadczenia

.................................................
Ulica, nr mieszkania
.................................................
Kod pocztowy, miejscowość
/Adres osoby oświadczającej/
Oświadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany
z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego, która brzmi:
„kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam, że moja córka / syn
................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
PESEL. ..................................................................................................................................................
uczęszczający/a do
..........................................................................................................................................................
(nazwa placówki wychowania przedszkolnego)
w Gminie Sadowie obecnie zamieszkuje w miejscowości ......................................................................
Oświadczenie zostanie wykorzystane w celu naliczania dotacji placówce wychowania przedszkolnego
oraz zwrotu kosztów tej dotacji Gminie Sadowie.
........................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Przewodniczący Rady
Gminy
Mieczysław Podczasi

