RADA GMINY JASIENICA
43-385 JASłENiCA 159
UCHWAŁA NR XXVI/382/16
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 29 grudnia 2016 r.
sv sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na
prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
a także trybu i zakresu kontroli prawidlowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie ait. 18 iist. 2 pkt. 15 ristawy z diiia 8 marca 1 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l6r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ?istawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. 20l5r. iir. 2156 z późn. zm.)
Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§1.
1. Ustala się tryb udzielaiiia i rozliczaiiia dotacji oraz tryb i zakres koiitroli prawidłowości icl'i pobrania i
wykorzystywaiiia dotacji przez niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego prowadzone przez osoby t'izyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorz4du
terytorialnego na terenie Gi'niny Jasienica.
2. Ilekroć w ucliwale jest mowa o:
1) ustawie - rozuinie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.
2156 ze Zlll.);
2) ucznia - rozumie się przez to wychowanka w przedszkolu oraz innej formie wychowaiiia przedszkolnego;
3 ) placówce - rozumie się przez to przedszkole iiiepubliczi'ie oraz im'ią formę wycliowania przedszkolnego;
4)osobie prowadzącej - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną prowadz4cą iiiepubliczne
przedszkole lub iiiepubliczną inną formę wycliowania przedszkolnego;
5) gminie - rozumie się przez to Gminę Jasienica;
6) podstawowej kwocie dotacji - rozumie się przez to kwoty dotacji ustalonej na podstawie art. 78b ustawy;
Podstawa obliczenia dotacji
§2.
1. Podstawę ob1iczenia dotacji staiiowi wysokość ustaloiiych w budżecie Gininy wydatków bieżących
ponoszoiiych w przedszkolu pciblicznyi'n prowadzoiiycli przez Gi'niiię w przeliczeniu iia jednego ?icznia,
pomiiiejszo+'iych o opłaty za korzystaiiie z wycliowaiiia przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące

dochody budżetci Gminy a także informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,
otrzyinywanej przez Gminę Jasieiiica, z b?idżetu państwa oraz liczba ?iczniów w przedszkolu publicznym.
2. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących ustalonych w budżecie Gminy w przeliczeniu na
jednego ucznia w prowadzonych przez Gminę publicznyi'n przedszkolu, zmianie ulegnie wysokość udzielanej
dotacji iia prowadzenie iiiepublicznych przedszkoli iiiiepublicziiych iimych fori'n wychowai'iia przedszkolnego.
3. Wysokość dotacji ?ilegnie ziniaiiie od miesiąca następ?ijącego po i-niesiącu, w którym dokoiiaiio zmiany
wydatków bież4cych, ustaloiiych w b?idżecie Cm'iiny.

Id: B65C452F-DDDD-47DF-9A 12-B 19D5IF8EF52. Podpisaiiy

Stroiia l

Tryb udzielania i rozliczania dotacji.
§3.

1. Niepubliczne przedszkola i iiiep?ibliczne inne formy wycliowai'iia przedszkolnego, które zgodnie z art.
71b ust. 2a ustawy o systeinie oświaty, prowadzą wczesne wspoii'iagaiiie rozwo?ju dziecka, otrzyinują dotację z
budżetu Gmiiiy Jasienica w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnytn
wspoi'naganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaiiej przez Gminę Jasienica z budżetu
państwa.

2. D1a niep?iblicznego przedszkola przysługuje dotacja:
) ) iia każdego ?icznia w wysokości 75% ?istalonych sv budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w

przedszkolacli p?ib)icziiych w przeliczeniu iia jednego ?icznia, poii'iiiiejszoiiych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, staiiowiące dochody budżetu gmiiiy,
2) iia każdego ucznia niepełiiosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej s?ibwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę z budżetu państwa.
3. Dla niepciblicznych innych form wychowania przedszkolnego przysł?iguje dotacja;
l) na każdego ?icznia w wysokości 40oA ?istaloiiych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszoiiych w
przedszko1ach publicznych w przeliczeni?i na jednego ricznia, poi'nniejszonych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stai'iowiące dochody budżetu gmiiiy,
2) iia każdego ?icznia iiiepełnosprawnego w wysokości rówiiej kwocie przewidziaiiej iia iiiepełnosprawnego
ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę z budżetu państwa.
4. Wysokość wydatków bie,%cych w przeliczeni?i iia jednego ucznia, o których mowa w ust. 2 pkt. l i ust. 3
pkt. l stanowi iloraz ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących w przedszkolach publicznych
poinniejszonyc!i o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie oraz liczby uczniów
będących wycliowankami przedszko1i prowadzonych przez gminę.

5. Dotacja obliczona w oparcici o cze;sc oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania przez gminę
informacji o wysokości i sposobie wyliczeiiia części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla gminy na
dany rok budżetowy, przekazywana będzie iia podstawie danych za ?ibiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu
iiiforinacji o wysokości i sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na aktualny rok budżetowy
wysokość dotacji zostanie zweryfikowana począwszy od stycznia tego satnego roku budżetowego.
§4.

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej placówkę, złożony do Wójta Gminy w
teri'iiinie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzie1enia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za%cznik nr 1 do ?ichwały.

3. Osoba prowadząca p1acówkę składa pisemną iiiformację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających
do i'iiep?iblicznego przedszkola, iiiepublicznej iniiej foriny wychowania przedszkolnego, sporządzonej na
podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według liczby dzieci w daiiym miesiącu, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca, a w grudniu - do dnia 5 grudnia, której wzór określa za%cznik nr 2 do uchwały.
4.Osoba prowadząca placówkę, sporządza i przekaz?ije do Wójta Gminy roczne rozliczenie z
wykorzystania otrzymanej dotacji, którego wzór staiiowi załącznik nr 3 do uchwały, w terminie do 15 stycznia
roku następującego po danym roku budżetowym.

5. Giniiia ina prawo żądać, od osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczne inne fort'ny
wychowania przedszkolnego, przedstawieiiia w wyznaczonym terininie dodatkowej inforinacji i wyjaśnień
dotycz4cych liczby uczniów wykazanych w iiiformacji, o której mowa w ust. I i rozliczenia z wykorzystania
otrzymanych dotacji.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniein, pobrane iiienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi do budżetu gminy, na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach pub)icznych (t.j. Dz. U. z 20l6r. poz. 1870 ze zm.)
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al?ryb i zakres kontroli prawic»owości pobrania i wykorzystywania dotacji
§5.

1. Wójt Gi'niiiy ma prawo do dokoiiywaiiia koiitroli prawidłowości pobraiiia i wykorzystania udzieloiiej
dotacji.

2. Koiitrola, o której i'iiowa w ust. l przeprowadzaiia jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego
przez Wójta G+'niny, w któryin wskazuje się: imię i nazwisko kontrolującego, temat kontroli, okres objęty
kontrol, nazwę i adres kontrolowanej placówki oświatowej oraz termin ważności upoważnienia.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

])zgodność dai'iycli wykazanycl'i we wniosku o udzie1enie dotacji dla niepub1icznego
przedszko1a/niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, informacji o faktycznej liczbie
?iczniów ciczęszczającycli do iiiepublicziiego przedszkola/ niep?iblicznej innej formy wychowania
przedszkolnego oraz rozliczenia przekazaiiej dotacji, na podstawie dokuinentacji przebiegu nauczania i
tiinów na świadczenie wychowaiiia przedszkolnego,

2) prawidlowość wykorzystania dotacji zgodiiie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, na
podstawie dokcimeiitacji fmansowo-księgowej.

4. ](oiitrola przeprowadzana jest w siedzibie kontrolowanej placówki w dniach i godzinach jej pracy.
5. Kontrolujący ma prawo wg%du do dokumentacji, o której inowa w ust. 3, występowania o ?idzielanie
?istiiych i pisei'imych wyjaśnień w sprawach objętych koiitrol, sporządzania iiiezbędnych dla kontroli odpisów,
kopii i wyciągów z dokumentów, jak również zestawieii i obliczei"i na podstawie przedstawionych
dokumentów.

6. Z przeprowadzoiiej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzet'nplarzach, z których jeden otrzymuje
koiitrolujący a drugi kontrolowaiiy. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany.
7. Protokół koiitroli zawiera:

1) pełna nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby
lub osób upoważnioiiych do reprezentowania kontrolowanego;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia koiitroli;
3) imiona i nazwiska koiitrolującycli;
4 ) określei'iie przedmiotu koiitroli i okresu objętego koiitrolą;

(

5)opis stami f'mklycziiego stwierdzonego w toku koiitroli, w tym ustalonych nieprawidłowościach , z
?iwzględnieniem zakresu i skutków tydi nieprawidłowości;
6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;
8) datę i iniejsce podpisania protokołu.

8. Protokół podpisuje kontroliijący i koiitrolowany. Każda strona protokołu jest parafo'wana przez
podpisujących protokół.

9. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do
ustaleń zawartycli w protokole koiitroli. Zastrzeżenia należy zgłosić koiitrolującemu na piśmie w terininie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności
zastrzeżeń - zmienić l?ib uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
l 1. W razie iiieuwzględnienia zastrzeżeii w całości lub w części, koiitrolujący przekazuje na piśt'r+ie swoje
staiiowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w tenninie 7 dni od dnia
otrzymania stanowiska kontrolcijącego.
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12. W przypadku odmowy podpisaiiia protokołu kontroli i złożenia wyjasnień kontrolujący czyiii zapis w
protoko1e.
13. Odmowa podpisai'iia protokoł?i przez koiitrolowaiiego iiie staiiowi przeszkody do rea1izacji ustalei"i
koi?itroli.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy kieruje zaleceiiia pokontrolne do orgaiiu
prowadzącego w terminie 14 diii od dnia podpisaiiia lub odmowy podpisania protokoł?i kontroli.
l 5 . Odpowiedzi iia zalecenia pokontrolne udziela się w teri'niiiie 30 diii od dnia otrzymania.
§6.

Traci moc ?icliwała Nr XIV/184/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 20l5r. w sprawiie ustalenia
trybu i rozlicza+iia dotacji d1a niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Gminy Jasienica oraz

trybu i zakresu koiitroli p?awidłowości ich wykorzystaiiia. (Dz.U. W. Ś!. Z dnia 19 stycznia 20-1 6r. poz 483)
§7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.
§8.

Ucliwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo3ewództwa

Ślskiego.
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