
UCHWAŁA NR XXXIV/165/2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo  osoby prawne i osoby fizyczne, a także 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 19431))  
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 4462)), 
uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w 
innych formach wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Gniewkowo.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określania o:

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

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole oraz inną niepubliczną formę 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) szkole – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina 
Gniewkowo osoby prawne i fizyczne szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych;

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą 
niepubliczne przedszkole, inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, niepubliczną szkołę,

5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Gniewkowo;

6) uczniu niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć ucznia objętego kształceniem specjalnym, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na podstawie art. 71 b ust. 3 ustawy, o 
której mowa w pkt 1;

7) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 78b ustawy,

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. Podstawą obliczenia dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym, o której 
mowa w art. 90 ust. 2b ustawy -  kwota równa  75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę nie 
niższą niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gniewkowo,

2) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 
90 ust. 2d ustawy kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Gniewkowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę nie niższą niż kwota 
przewidziana na ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gniewkowo,

3) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 
kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Gminę Gniewkowo,

1) Dz. U. z 2016r. poz. 1954, poz. 1985, poz. 2069,
2) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579,
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4) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w 
art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju,

5) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o 
której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gniewkowo,

6) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi w jednostce 
niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 3ac ustawy – kwot równa kwocie przewidzianej na takiego 
uczestnika zajęć rewalidacyjno - wychowawczych części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy 
Gniewowo.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole 
lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji 
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielenie dotacji, określa wzór wniosku stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę, przedszkole składa do Burmistrza Gniewkowa 
informację o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, szkoły, według 
stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest  dotacja przypadająca na dany miesiąc.

4. Informacja, o której mowa w §4 ust. 3, winna zawierać:

1) liczbę uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem 
rodzaju niepełnosprawności,

2) liczbę uczniów realizujących obowiązek szkolny, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym z 
podaniem rodzaju kształcenia specjalnego,

3) liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

4) liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Szczegółowy zakres danych, które powinny być  zawarte w informacji, o której mowa w ust. 4, określa 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Organ prowadzący przedszkole, szkołę sporządza w każdym miesiącu rozliczenie dotacji i 
przekazuje Burmistrzowi Gniewkowa, nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po przekazaniu dotacji.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Gniewkowo  jednostek przez tę samą 
osobę prowadzącą, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Ostatecznego rozliczenia z udzielonych dotacji za okres roczny uwzględniającego liczbę uczniów za 
poszczególne miesiące organ prowadzący dokonuje w terminie do 20 stycznia roku następnego. Wzór 
rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

5. Dotacje udzielone z budżetu w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi 
do budżetu Gminy Gniewkowo w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. Zwrotu należy 
dokonać na rachunek bankowy wskazany przez organ dotujący.

6. W przypadku gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu 
pisemnie powiadamia o tym fakcie organ dotujący. Organ prowadzący zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie 
wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki 
z dotacji udzielonej w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności na rachunek bankowy wskazany przez 
organ dotujący.

7. Dotację w części lub w całości pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane 
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości 
podatkowych, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
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Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie i Samorządowego Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Gniewkowie, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą dokonywać 
kontroli w przedszkolach, szkołach, zwanych dalej „kontrolowanymi”, obejmującej:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacjach, o których 
mowa w §4 ust. 3 i ust. 4.

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w  art. 90 ust. 3 d 
ustawy.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienia wydane przez Burmistrza Gniewkowa 
dla poszczególnych osób do przeprowadzenia kontroli.

3. Przed rozpoczęciem kontroli należy zapoznać kontrolowanego  lub osoby działające w jego imieniu z  
upoważnieniami, o których mowa w ust. 2.

4. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez 
kontrolowanego oraz wglądu w dokumentację organizacyjną i finansową, a także dokumentację przebiegu 
nauczania w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

5. Kontrolowany zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających 
przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.

6. Kontrolujący mają prawo żądać od kontrolowanego pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie 
objętym kontrolą.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który 
zawiera ustalenia z kontroli.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, należy doręczyć kontrolowanemu, który ma prawo wnieść 
zastrzeżenia do protokołu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, 
podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku  stwierdzenia zasadności zastrzeżeń,  zmienić lub 
uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie 
swoje stanowisko kontrolowanemu, który podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska 
kontrolującego.

11. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie do jego podpisania 
wyjaśnień odmowy podpisania. Odmowa podpisania protokołu nie zwalania podmiotu kontrolowanego od 
wypełnienia ustaleń poczynionych w toku kontroli.

12. W  razie stwierdzenia nieprawidłowości, kontrolujący może skierować do kontrolowanego zalecenia 
pokontrolne.

13. Kontrolowany, do którego zostało skierowane zalecenie pokontrolne jest zobowiązany zawiadomić 
Burmistrza Gniewkowa o sposobie jego realizacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia zalecenia.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 8. Traci moc uchwała nr XX/95/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie  z dnia 30 grudnia 2015 roku w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy 
Gniewkowo przez inne niż gmina Gniewkowo osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 31 stycznia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 31 stycznia 2017 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 31 stycznia 2017 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/165/2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 31 stycznia 2017 r.
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UZASADNIENIE

Celem podjęcia uchwały jest ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i

przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż

jednostki samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i

wykorzystywania.

Niniejsza uchwała wprowadza kluczowe zmiany w porównaniu z uchwałą Nr XX/95/2015 Rady Miejskiej w

Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Gniewkowo przez inne niż Gmina Gniewkowo osoby

prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania z uwagi na zapisy

określone w ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010). Zmiany te polegają na zmianie sposobu obliczania dotacji dla

niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach oraz

niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Gniewkowo. Obecnie dotacja ta

naliczana jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych i liczby uczniów w tych

przedszkolach, natomiast po podjęciu niniejszej uchwały omawiana dotacja przyznawana będzie na każdego

ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji ustalonej dla Gniewkowa. Wspomniana

„podstawowa kwota dotacji” została szczegółowo omówiona w art. 78b ustawy o systemie oświaty.

Szczegółowy charakter mają również pojęcia: wydatki bieżące, czy statystyczna liczba dzieci. Jest to

niezmiernie istotne, gdyż te dwa pojęcia są częściami składowymi tzw. podstawowej kwoty dotacji, tj.:

„Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, należy przez to
rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z
wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z
użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają wartość 50% ich zaplanowanych
wydatków bieżących, pomniejszonych o:

1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach,
stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla
gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci
w tych przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć
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rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w
art. 90u, w tych przedszkolach
- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną
liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje
niepełnosprawności.”
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