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UCHWAŁA NR XII/68/2011
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.  1591;  z 2002r. Nr  23,  poz.  220, Nr  62,  poz.  558, Nr  113,  poz.  984, Nr  153,  poz.1271  i Nr  214,  poz.1806 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. 
Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887) art. 90 ust. 1, ust.2d  i ust  .4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Nr 256, poz. 2572; 
z 2003r. Nr 137, poz.1304;  z 2004r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.  624, Nr 273, poz.  2703, Nr 281, poz.  2781; 
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 
2104; z 2006 r. N r 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, N r 120 , poz. 818, Nr 115, poz. 791, poz. 181 poz.1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala  się  tryb  udzielania  i rozliczania  dotacji  na  finansowanie  działalności  niepublicznych  przedszkoli 
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Obrowo. 

§ 2. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Obrowo niepubliczne przedszkole, o którym 
mowa w § 1, otrzymuje z budżetu Gminy dotację w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę. 

2. Osoba  prawna  lub  fizyczna  prowadząca  na  terenie  Gminy Obrowo  niepubliczną  inną  formę wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w § 1, otrzymuje z budżetu Gminy dotację w wysokości 40% wydatków bieżących 
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzącym przez Gminę. 

3. Dotacja  na  ucznia  niepełnosprawnego  przysługuje  w wysokości  nie  niższej  niż  kwota  przewidziana  na 
niepełnosprawnego  ucznia  przedszkola  i oddziału  przedszkolnego  w części  oświatowej  subwencji  ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę. 

§ 3. Dotacji udziela się na okres roku budżetowego, na wniosek osoby prowadzącej przedszkole lub inną formę 
wychowania  przedszkolnego  o której  mowa  w §1,  złożony  do  Wójta  Gminy  Obrowo,  nie  później  niż  do  30 
września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,  według wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  1 do  niniejszej 
uchwały. 

§ 4. 1. Wnioskodawca  przekazuje  w terminie  do  10  dnia  każdego  miesiąca  informację  o aktualnej  liczbie 
dzieci, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Dotacja przekazywana jest w 12 miesięcznych częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na 
wyodrębniony rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

3. Kwota nadpłaconej bądź nie dopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio uwzględniona w wysokości 
dotacji przekazanej w następnym miesiącu. 

§ 5. .Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w §1,  sporządza miesięczne  rozliczenie wykorzystania otrzymanej  dotacji  do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu,  w którym  nastąpiło  przekazanie  dotacji,  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3 do  niniejszej 
uchwały. 

§ 6. Osoba  prowadząca  przedszkole,  lub  inną  formę  wychowania  przedszkolnego,  o której  mowa  w § 
1 sporzadza  roczne  rozliczenie  wykorzystania  otrzymanej  dotacji  w terminie  do  dnia  20  stycznia  roku 
następującego po roku udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 7. W  przypadku,  gdy  podmiot  kończy  swoją  działalność  w trakcie  roku  budżetowego,  rozliczenie  należy 
złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji. 

§ 8. Dotacja  wykorzystana  niezgodnie  z przeznaczeniem,  pobrana  nienależnie  lub  w nadmiernej  wysokości 
podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 

§ 9. 1. Organ  dotujący  ma  prawo  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  przyznanej  dotacji,  jak  również 
wszelkich danych stanowiących podstawę jej udzielenia. 

2. Do przeprowadzeniu kontroli Wójt Gminy może imiennie upoważnić pracowników Urzędu Gminy. 

3. Kontrola  może  być  przeprowadzona  po  uprzednim  powiadomieniu  osoby  prowadzonej  o terminie 
planowanej  kontroli  czynności  kontrolne mogą być  również podjęte w każdym czasie,  jeżeli  na konieczność  ich 
podjęcia wskazują zaistniałe okoliczności. 

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń  stanu  faktycznego w zakresie  objętym kontrolą na podstawie dokumentów, 
pisemnych  oświadczeń,  pism  wyjaśniających  lub  opinii  rzeczoznawców  zebranych  w toku  postępowania 
kontrolnego. 

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w czasie kontroli odpisów kopii lub 
wyciągów z dokumentów, a także zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 

6. Wyniki  kontroli  kontrolujący  przedstawia  w formie  protokołu.  Kontrolowany  może  odmówić  podpisania 
protokołu, składając pisemne oświadczenie o przyczynie tej odmowy. 

7. W  przypadku,  gdy  w wyniku  kontroli  stwierdzono  nieprawidłowości,  kontrolujący  sporządza  wystąpienie 
pokontrolne, w którym zamieszcza wnioski i/lub zalecenia. 

8. Kontrolowany  w terminie  określonym  w wystąpieniu  pokontrolnym  jest  obowiązany  powiadomić  Wójta 
Gminy o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXIII/203/2010  rady  Gminy  Obrowo  z dnia  26  marca  2010  r  w sprawie 
ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  dotacji  dla  przedszkoli  niepublicznych  oraz  innych  form  wychowania 
przedszkolnego  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Obrowo  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Kujawsko
Pomorskiego Nr 89, poz. 1071). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
KujawskoPomorskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/68/2011  

Rady Gminy Obrowo  

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

DANE O PRZEDMIOCIE PROWADZĄCYM 

Nazwa:………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

DANE O PLACÓWCE: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

LICZBA UCZNIÓW: (na pierwszy dzień miesiąca na który przyznawana jest dotacja)…………………...... 

W tym liczba uczniów nie będących mieszkańcami gminy Obrowo………………........................... 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Obrowo w okresie: 

miesiąc ……………………………………. w wysokości ………………………..................... 

Została wykorzystana na wydatki bieżące: 

1. Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia przysługujące pracownikom:………………….. 

2. Pochodne od wynagrodzeń :………………………………………………………………….. 

3. Pozostałe wydatki bieżące:…………………………………………………………………… 

Miejscowość, data ……………………………. 

…………………………………………………. 

(pieczątka i czytelny podpis składającego rozliczenia) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/68/2011  

Rady Gminy Obrowo  

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie ............................................................ podać nazwę dziłalności. 

 
Lp.  Imię i nazwisko 

dziecka 
Data 

urodzenia 
Imiona 

rodziców 
Adres
 

5) Numer konta i nazwa banku, na które przekazać dotację: 

................................................................................................ 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/68/2011  

Rady Gminy Obrowo  

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Imienny wykaz dzieci uczęszczających do........................................ 

 
Lp.  Imię i nazwisko 

dziecka 
Imiona 

rodziców 
Data 

urodzenia 
Adres
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/68/2011  

Rady Gminy Obrowo  

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Sprawozdanie  roczne  z wykonania  dotacji  otrzymanej w  .........................................  roku  przez 
.............................................................................................................................................................. 

1) Dotacja  ...................................................................................... 

2) Wydatki: 

a) wynagrodzenia ............................................................................. 

b) składki na ubezp. społ. ................................................................ 

c) składki na f. pracy ........................................................................ 

d) energia, woda itp. ........................................................................ 

e) zakupy (śr.czystości, art.biurowe itp) ......................................... 

f) usługi ........................................................................................... 

g) inne (jakie) .................................................................................. 

Ogółem: ................................................................................................ 

Podpisy osób prowadzących niepubliczny punkt lub przedszkole 
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Uzasadnienie

W  poprzedniej  uchwale  nie  przewidziano  dotowania  niepublicznych  przedszkoli,  ponieważ  w okresie 
podejmowanie uchwały nie było zainteresowania powstawaniem takich placówek. Wobec tego, że od września 
br,  znacznie  wzrosło  zainteresowanie  należało  przygotować  stosowną  uchwałę  dotyczącą  niepublicznych 
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 


