UCHWAŁA NR XV/160/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom
z dnia 26 września 2008 r.
W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.
1
)uchwala się co następuje:

§ 1 . Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania
przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przedszkolom i szkołom niepublicznym
o uprawnieniach szkół publicznych oraz osobom prowadzącym wychowanie
przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu
przedszkolnego, przedszkolom, placówkom i szkołom publicznym nie będącym
jednostkami lub zakładami budżetowymi.
§ 2. Ilekroć w dalszej treści uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz.2572 z późn.zm.);
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
3) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Kowalewo Pomorskie;
4) organie dotowanym – należy przez to rozumieć osoby prowadzące wychowanie
przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu
przedszkolnego, przedszkole, szkołę prowadzoną przez osobę fizyczną lub
prawną inną niż organ dotujący;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną
inną niż organ dotujący, prowadzącą przedszkole lub szkołę;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka;
7) przedszkolu – należy przez to rozumieć także zespół wychowania
przedszkolnego i punkt przedszkolny;
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Zmiany teksty jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.
2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz.1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917.

8) faktycznej liczbie uczniów – należy przez to rozumieć liczbę uczniów
zapisanych i uczęszczających do przedszkola lub szkoły na dzień 1 danego
miesiąca. Pod pojęciem ucznia zapisanego i uczęszczającego należy rozumieć
osobę, spełniającą wymogi określone w przepisach wewnętrznych szkoły i
przepisach powszechnie obowiązujących. W okresie letniej przerwy
wakacyjnej przyjmuje się liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do
danego przedszkola lub szkoły na dzień 1 czerwca .
§ 3.1. Dotacja przysługuje przedszkolom, szkołom publicznym i niepublicznym na
każdego ucznia wg następujących zasad:
1) Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie ,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do
ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych. Jeżeli do przedszkola
uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy Kowalewo Pomorskie ,
gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji;
2) Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy , otrzymuje na
każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z
budżetu gminy w wysokości równej 50 % wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez gminę Kowalewo Pomorskie;
3) Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego
samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Kowalewo Pomorskie, nie
niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i
rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez gminę szkoły tego samego
typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji będzie kwota
przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
4) Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na
każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę;
5) Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości
równej 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych

w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego,
podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jeżeli do
przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy
Kowalewo Pomorskie , gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa
koszty udzielonej dotacji;
6) Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości
równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Kowalewo Pomorskie;
7) Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
niewymienionych w pkt 4 przysługują na każdego ucznia w wysokości równej
50 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego
ucznia. W przypadku braku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie szkoły
publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły
publicznej danego typu lub rodzaju.
2. Dotacje udzielane będą na wniosek organu prowadzącego, przedstawiony
organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
uzyskania dotacji, zawierający:
1) nazwę i adres przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji;
2) rodzaj i typ przedszkola lub szkoły ;
3) numer identyfikacyjny przedszkola lub szkoły , regon;
4) numer i datę wpisu do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych;
5) uprawnienia publiczne;
6) datę rozpoczęcia działalności;
7) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz od września
do grudnia roku budżetowego;
8) numer rachunku bankowego uprawnionego przedszkola/szkoły;
9) wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli;
10) zobowiązanie organu prowadzącego do informowania organu dotującego o
zmianach mających wpływ na rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach
danych, o których mowa w pkt. 1-9 wniosku.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.1. Dotację na wskazane konto bankowe przekazuje się w 12 częściach w terminie
do ostatniego dnia każdego miesiąca, w wysokości odpowiadającej aktualnej liczbie
uczniów wykazanej w informacji przekazywanej do organu dotującego w terminie do
10 dnia każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Organ prowadzący przekazuje rozliczenie dotacji za okres kwartalny w terminie
10 dni po zakończeniu kwartału na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.
3. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji
udzielanej na miesiąc, w którym przedkładane jest rozliczenie.
4. Brak rozliczenia dotacji stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat
dotacji.
5. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji dokonuje się w oparciu o dane z
informacji z pkt . 2 w terminie do dnia 20 stycznia - za okres od początku do końca
minionego roku kalendarzowego.
6. W przypadku likwidacji przedszkola lub szkoły organ prowadzący zobowiązany
jest do ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji i zwrotu kwoty dotacji
nadpłaconej w terminie 15 dni od daty likwidacji
7. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi.
8. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli liczby uczniów w zakresie
niezbędnym do naliczania i rozliczania dotacji.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIX/382/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 11 września 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla
szkół i przedszkoli publicznych, dla których organem założycielskim nie jest gmina
Kowalewo Pomorskie.
§ 7.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XV/160/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 26.09.2008

Kowalewo Pom. , ...........................
Urząd Miejski
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH
NA ROK ......................

1. Nazwa i adres uprawnionego przedszkola/szkoły...............................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Rodzaj i typ przedszkola lub szkoły ................. .................................................................
3. REGON ......................................... NIP .............................................................................
4. Numer i data wpisu do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych
..............................................................................................................................................
5. Uprawnienia publiczne: posiada / nie posiada *
6. Data rozpoczęcia działalności ............................................................................................
7. Planowana liczba uczniów w następujących miesiącach roku budżetowego:
1) 01-08/200........................, w tym uczniowie niepełnosprawni w przedszkolu ...............
2) 09-12/200......................., w tym uczniowie niepełnosprawni w przedszkolu ..............
8. Rachunek bankowy przedszkola/szkoły.......................... ...................................................
9. Wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie naliczania i
rozliczania dotacji...................................................................................................................

..........................................................................
(podpis i pieczątka osoby prowadzącej
przedszkole, szkołę lub osoby upoważnionej)

Zobowiązuję się do informowania organu dotującego o zmianach mających wpływ na rodzaj i
wysokość dotacji oraz o zmianach, o których mowa w pkt 1-9.
..........................................................................
(podpis i pieczątka osoby prowadzącej
przedszkole, szkołę lub osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/160/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 26.09.2008

Kowalewo Pom. , ...........................
Urząd Miejski
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW NA MIESIĄC ....................

1. Nazwa i adres szkoły/placówki uprawnionej do otrzymywania dotacji........................................
........................................................................................................................................................
2. Planowana liczba uczniów wskazana we wniosku o dotację .....................................................
3. Aktualna liczba uczniów wg stanu na dzień 1-go danego miesiąca .........................................

...............................................................
(podpis i pieczątka osoby prowadzącej
przedszkole, szkołę lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/160/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 26.09.2008r.

Kowalewo Pom. , ...........................

Urząd Miejski
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
KOWALEWO POMORSKIE ZA OKRES .......................

1. Nazwa i adres przedszkola/szkoły/uprawnionej do otrzymywania dotacji
d......................................................................................................................................
2 Planowana liczba uczniów zgłoszona we wniosku do dotacji .........................
3. Faktyczna liczba uczniów w danym okresie wg przekazanej informacji ...................................
4. Kwota dotacji na jednego ucznia .......................................
5. Dotacja przekazana za dany okres ...................................
6. Dotacja należna za dany okres .........................................
7. Uwagi w przypadku rozbieżności rozliczenia dotacji ............................................................
.................................................................................................................................................

................................................................
(podpis i pieczątka osoby prowadzącej
przedszkole, szkołę lub osoby upoważnionej)

