
  DRUK NR 12/XXXI  

  

UCHWAŁA NR                     /16 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia                             2016 r. 

 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne  

na terenie gminy Gryfino 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 90 ust. 1, ust. 1a, ust. 2b i ust. 2d oraz 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156; Dz. U.  
z 2016 r., poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) w związku z art. 1 pkt 69, pkt 77 oraz 
art. 33 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1. Ilekroć w uchwale mówi się o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.); 

2) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

3) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę wydatków bieżących 

zaplanowanych na prowadzenie przedszkoli publicznych przez Gminę Gryfino, 

zgodnie z art. 78b ust. 1 i 10 oraz art. 78c ust. 3 -5 ustawy; 

4) statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków – należy przez to rozumieć liczbę, 

o której mowa w art. 78c ust. 1 i 2 ustawy. 

 

§ 2. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla: 

  1) niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1b 

ustawy;  

 2) innych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków określonych  

w art. 90 ust. 1c ustawy; 

- zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Gryfino przez osoby fizyczne i prawne, zwane 

dalej organem prowadzącym. 

 

 § 3. 1. Dotacje dla niepublicznego przedszkola udziela się na każdego ucznia  

w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3 



 2. Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego udziela się na każdego ucznia  

w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 3. Dotacje na ucznia niepełnosprawnego udziela się w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino. 

 4. Dotacja dla dziecka uczęszczającego na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju udziela się, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Gryfino. 

 

 § 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek organu prowadzącego niepubliczne 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, określonego w § 2, złożony nie później 

niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi 

załącznik Nr 1 do uchwały. 

 2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 

miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku. 

 3. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący niepubliczne przedszkole, 

inną formę wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca 

informację miesięczną o liczbie wychowanków według stanu na pierwszy dzień roboczy 

miesiąca, z tym, że informację za grudzień składa się w terminie do 5 grudnia. Wzór informacji 

miesięcznej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 

  

 § 5. Gmina Gryfino dokonuje w ciągu roku budżetowego aktualizacji podstawowej kwoty 

dotacji oraz statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków zgodnie z art. 78c w związku  

z art. 89b ustawy. 

 

 § 6. Gmina Gryfino ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie: 

1) podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy oraz jej aktualizacje; 

2) statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 78c ust. 1 i 2 – 

zgodnie z art. 89d ustawy oraz jej aktualizacje. 

 

 § 7. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie dotacji po zakończeniu danego roku 

budżetowego w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji. 

Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 



 2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy Gryfino na zasadach określonych 

w ustawie o finansach publicznych. 

 § 8. 1. Gminie Gryfino przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji 

przyznanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego. 

 2. Kontrole przeprowadza upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W ramach kontroli osoby upoważnione mają 

prawo do: 

 1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby wychowanków wykazanych  

w informacji, o której mowa w § 4 ust. 3; 

 2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania udzielonej z budżetu Gminy Gryfino dotacji 

zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy. 

 3. Organ prowadzący niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego 

jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne informacje oraz udzielić 

wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

 

 § 9. Traci moc uchwała XVI/132/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 r.  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino. 

 

 § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

 

 § 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

 

Elżbieta Kasprzyk



UZASADNIENIE 

 

 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) wprowadza z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany przepisów 

prawnych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych 

form wychowania przedszkolnego. 

 W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie nowego trybu udzielania i rozliczania 

dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez 

niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego dotowane przez Gminę 

Gryfino. 

 

 

Sporządziła: 

Marta Karpicka 



Załącznik Nr 1 
do uchwały ……………………... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………….…. 2016 r. 

 
 
……………………………..      Gryfino, dn. ….……….……………….. 
(pieczęć niepublicznego przedszkola, innej  
formy wychowania przedszkolnego*) 
 

 
 
 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznego przedszkola / 
innej formy wychowania przedszkolnego�  

w roku ……………….. 
 
 

1. Nazwa organu prowadzącego: 

................................................................................................................... 
 
2. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego* 

..................................................................................................................... 
 
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino: 
…………………………………………………………………………………….. 

 
4. Planowana liczba wychowanków, którzy będą uczęszczać do niepublicznego 

przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego* z wyodrębnieniem liczby 
wychowanków nie będących mieszkańcami Gminy Gryfino, liczby uczniów 
niepełnosprawnych wraz ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności oraz liczby 
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
 
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

…………………………………… 
  podpis i pieczątka organu prowadzącego  

                                                 
� niepotrzebne skreślić 



   Załącznik Nr 2 
do uchwały ……………………... 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ………………….. 2016 r. 

 
 
……………………………..      Gryfino, dn. ………………….…….….. 
(pieczęć przedszkola niepublicznego) 
 
 
 
 

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie wychowanków  
w miesiącu ……………. roku ……………. 

 
1. Nazwa niepublicznego przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego�: 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Organ prowadzący: 

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Liczba dzieci w miesiącu …………………..……….. roku ………………………..  wyniosła 

………………………….…. w tym: 

- z gminy Gryfino:      ……………………………………………… 

- z innych gmin (jakich, wymienić)   ………..…………………………………….. 

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

- niepełnosprawni (wraz ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności) ……………………… 

- objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …………………………………………… 

 

 

 

…………………………………… 
podpis i pieczątka organu prowadzącego  

 
 

 

 
Załącznik: 

Imienny wykaz uczniów wraz z datą urodzenia i adresem zamieszkania 

 

 

 

 

 

 
                                                 
� niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr …………………… 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia ……………………. 2016 r. 

 
 
……………………………..       Gryfino, dn. …….……………... 
(pieczęć niepublicznego przedszkola / … 
innej formy wychowania przedszkolnego*) 
 
 
 

Sprawozdanie roczne dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji dla niepublicznego 
przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego� w  roku …………………. 

 
 

1. Nazwa i adres niepublicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego� 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa i adres organu prowadzącego: 

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane o faktycznej liczbie uczniów i kwotach dotacji otrzymanych w poszczególnych 
miesiącach roku ………….: 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Liczba uczniów 
ogółem, w tym: 

            

niepełnosprawnych 
            

objętych 
wczesnym 

wspomaganiem 
rozwoju 

            

Kwota dotacji: 
            

 4. Kwota dotacji otrzymanej łącznie w …………….. roku - ……………..……………….. 

 5. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową niepublicznego 
przedszkole / innej formy wychowania przedszkolnego*, w okresie sprawozdawczym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Kwota 

wydatkowana  
z dotacji 

A 
WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄCE KAŻDY WYDATEK PONIESIONY NA CELE 
DZIAŁALNOŚCI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, INNEJ FORMY WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO, W TYM:  

1. Wynagrodzenia kadry pedagogicznej  

2. 
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole, inną 
formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję 
dyrektora 

 

3. Wynagrodzenia obsługi i administracji  

4. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 
Pracy)  

5. Opłata za wynajem pomieszczeń  
6. Inne (wymienić jakie)  

                                                 
� niepotrzebne skreślić 
 



B  WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 
I PRAWNYCH W TYM: 

1. 
książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi 
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych 
przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, i rekreacyjny,  

 

2. sprzęt sportowy   
3. meble  

4. 

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym 
od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do 
używania. 

 

Ogółem kwota sfinansowana z dotacji:  
 

Kwota dotacji niewykorzystanej (ust. 4 – ust. 5)  
 

 

 

 

…………………………………… 
podpis i pieczątka organu prowadzącego  


