
Id: OTFRG-AZYHB-XCKIK-OCVYZ-QRPJQ. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR V/32/2011
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 
o systemie oświaty (Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kołbaskowo dla 
prowadzonych na jej terenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest uprawniona osoba prawna lub fizyczna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania 

§ 2. 1. Osobie prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach, która uzyskała wpis do 
ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia 
w wieku 3-6 lat dotacja z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kołbaskowo w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na 
ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 
niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kołbaskowo. 

2. Osobie prowadzącej wychowanie przedszkolne w innych niepublicznych formach, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, to jest w formie zespołu 
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, która uzyskała wpis do ewidencji placówek 
niepublicznych, zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, przysługuje na każdego ucznia w wieku 3-6 lat 
objętego ta formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kolbaskowo 
w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej 
przez Gminę Kołbaskowo. 

3. Jeżeli do niepublicznych placówek wymienionych w ust. 1 i 2 będą uczęszczali uczniowie niepełnosprawni 
nie ujęci w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kołbaskowo, wówczas wysokość dotacji 
dla tych uczniów zostanie określona zarządzeniem Wójta Gminy Kołbaskowo. 

4. Przez wydatki bieżące, określone w ust. 1 i 2, należy rozumieć wydatki ponoszone w Przedszkolu 
Publicznym w Kołbaskowie, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych, w przeliczeniu na jednego ucznia, w roku 
poprzedzającym rok udzielenia dotacji. 

5. Wyliczone wydatki dzieli się przez średnią liczbę dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego 
w Kołbaskowie w roku poprzedzającycm, z wyłączeniem lipca i sierpnia, uzyskując średnioroczny koszt 
utrzymania jednego dziecka. 

6. Dotacja dla placówek oświatowych wymienionych w ust. 1 i 2 przeznaczona jest na dofinansowanie 
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na 
pokrycie wydatków bieżących. 

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych 
przedszkolach i innych niepublicznych formach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, na okres jednego roku 
budżetowego, złożony do Wójta Gminy Kołbaskowo, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, nie późnej niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn planowanej liczby dzieci na rok udzielenia dotacji i kwoty 
przeciętnych bieżących wydatków przypadających na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, o którym mowa 
w § 2 ust. 4. 
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3. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie imiennego 
wykazu dzieci w danym miesiącu, przekazanej Wójtowi Gminy Kołbaskowo do dnia 5 każdego miesiąca, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę 
rachunek bankowy. 

4. Brak danych, o których mowa w ust.3, spowoduje wstrzymanie przekazania kolejnej części dotacji . 

5. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązana jest 
do rozliczenia otrzymanej dotacji do dnia 10 stycznia następnego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do uchwały. 

§ 4. 

1. Wójt Gminy Kołbaskowo ma prawo kontroli wykorzystania dotacji. 

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego 
przez Wójta Gminy Kołbaskowo. Osoby upoważnione mogą dokonywać kontroli w niepublicznych przedszkolach 
i innych formach wychowania przedszkolnego obejmującej: 

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w comiesięcznych informacjach 
o których mowa w § 3 ust. 3, 

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do kontrolowanych niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także mają prawo wglądu do prowadzonej przez nie 
dokumentacji organizacyjnej, przebiegu nauczania i finansowej. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się 
protokół. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo. 

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVI/298/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy 
Kołbaskowo. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2011

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 lutego 2011 r.

Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 do Uchwały nr V/32/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011r. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2011

Rady Gminy Kołbaskowo

Zalacznik1.doc
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z dnia 28 lutego 2011 r.

Zalacznik2.doc

załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011 r. 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2011

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 lutego 2011 r.

Zalacznik3.doc

załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 lutego 2011 r. 

Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

