UCHWAŁA NR XXII/265/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 10 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz art. 251 ust. 1 i art. 252 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i
1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z
2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 października w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania
przedszkolnego w gminie Szubin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji wprowadza się
następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż
Gmina Szubin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji".
2. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Szubin przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i fizyczne oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości
wykorzystywania tych dotacji".
3. § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Z budżetu Gminy Szubin dotacje udzielane są przedszkolom i innym formom
wychowania przedszkolnego, zwanym dalej dotowanymi lub placówkami, wpisanym do ewidencji prowadzonej
przez Gminę Szubin".
4. § 4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. Dotacje udzielane są na każdego wychowanka, w tym wychowanka
niepełnosprawnego ujętego w dokumentacji prowadzonej przez przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, także wychowanków nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia
wynikających z przepisów wewnętrznych wymienionych podmiotów i przepisów powszechnie obowiązujących".
5. § 5. otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż Gmina Szubin przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szubin,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Przedszkolom niepublicznym, o ile nie spełniają warunków określonych w art.90 ust.1b ustawy, przysługuje
dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szubin w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych
o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z
zastrzeżeniem ust. 5.
3. Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż Gmina Szubin przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szubin,
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.
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4. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, o ile nie spełniają warunków określonych w
art.90 ust.1c ustawy, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szubin w przeliczeniu na
jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o
których mowa w ust 1-4 przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szubin".
6. § 6. otrzymuje brzmienie: "§ 6. Przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego , które zgodnie
z art.71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja z budżetu Gminy
Szubin w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Szubin".
7. § 10. otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ostatecznego rozliczenia dotacji za okres roczny placówki dokonuje się
do dnia 31 stycznia roku następnego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały".
8. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
9. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/265/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 czerwca 2016 r.

………………………………………………..
(pieczęć podmiotu)

……………………………………
Burmistrz Szubina

Wniosek
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szubin
na prowadzenie przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego
na rok …………………

1. …………………………………………………………………………………………………………
(podmiot prowadzący placówkę)
2. …………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa placówki i adres)
………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………..
(data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji zgodnie z art. 82 ustawy o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r.)
4. …………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja)

5. …………………………………………………………………………………………………………
(planowana liczba dzieci)
Zobowiązuję się do powiadomienia w ciągu 7 dni o zmianie danych
wymienionych w pkt 3 i 4

…………………………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/265/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 czerwca 2016 r.
….………………., dnia ……………….
………………………………………………..
(pieczęć podmiotu)

…………………………………..
Burmistrz Szubina

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Szubin na I półrocze roku ……………..

Przedkładam sprawozdanie z otrzymanej dotacji sporządzone za I półrocze ……………… roku
dla …………………………………………………………………………………………………………..
prowadzonej przez ……………………………………………………………………………………….
wpisanej do ewidencji szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szubin, zaświadczenie nr:
………………………. z dnia ……………………………………
Liczba wychowanków podana we wniosku o udzielenie dotacji: ……………….., w tym
niepełnosprawnych …………………………
Część A
Liczba uczniów zgłoszonych

Lp.

Miesiąc

1

2

1

Styczeń

2

Luty

3

Marzec

4

Kwiecień

5

Maj

6

Czerwiec

ogółem
3

Faktyczna liczba uczniów

w tym
niepełnosprawni

Kwota
otrzymanej
dotacji

ogółem

4

5

6

w tym
niepełnosprawni

Kwota
należnej
dotacji

Różnica

7

8

9

(5-8)

Razem
Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Część B
LP.

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji

1

2

1

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2
3

Utrzymanie budynku, pomieszczeń związanych z dotowaną
działalnością
Zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

4

Pozostałe

Kwota wydatków w okresie
sprawozdawczym (I – VI)
3

Ogółem (1+2+3+4)
Kwota otrzymanej dotacji w danym okresie sprawozdawczym
Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną, a wykorzystaną
OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGAN PROWADZĄCY
Oświadczam, że podane dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, o których mowa z ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

…………………………………..
(imienna pieczątka i podpis
osoby sporządzającej sprawozdanie)
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późń. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek ustalić tryb udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego uwzględniające w szczególności
podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.
Dotacja jest obligatoryjnym wydatkiem budżetu gminy, jednakże pod warunkiem że podmiot prowadzący tego
rodzaju placówkę do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji poda planowaną (a nie
faktyczną) liczbę wychowanków.
Konieczność dokonania zmian w dotychczasowej uchwale wynika z faktu, iż z dniem 1 września 2016 roku
rozpocznie swoją działalność publiczne przedszkole i publiczna inna forma wychowania przedszkolnego
prowadzona na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i fizyczne.

Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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