
OBWIESZCZENIE
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza 
się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 62/XI/11 Rady Gminy 
Siemyśl z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 158, poz. 
3303), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 69/XIII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 
14 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 158, poz. 
3304). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i 
3 uchwały Nr 69/XIII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 158, poz. 3304), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.”.
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Gminy Siemyśl 

z dnia ........................... 

UCHWAŁA NR 62/XI/11 
RADY GMINY SIEMYŚL 

z dnia 7 października 2011 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 954) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przeszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siemyśl oraz tryb i zakres kontroli 
prawidłowości wykorzystania tych dotacji. 

§ 2. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania 
przedszkolnego udziela się na wniosek organu prowadzącego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Gminy Siemyśl w terminie do 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: nazwę i adres organu prowadzącego, nazwę 
i adres niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, imię i nazwisko oraz 
tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący, numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń-sierpień 
i w okresie wrzesień-grudzień, planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem 
rodzaju niepełnosprawności oraz nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być 
przekazywana dotacja. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia zamieszkałego na 
terenie Gminy Siemyśl w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych, w przeliczeniu 
na jednego ucznia, na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę - tj. Gminę 
Gościno, 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 Gminę Siemyśl. 

2. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem 
Gminy Siemyśl, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń - zgodnie z art. 90 
ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - zwanej dalej „ustawą".

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. 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, 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. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 
887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
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§ 4. 1. Dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wychowania 
przedszkolnego przysługują na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Siemyśl w wysokości 
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych, w przeliczeniu na jednego ucznia, na prowadzenie 
przedszkola publicznego przez najbliższą gminę - tj. Gminę Gościno, 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 
Gminę Siemyśl. 

2. Jeżeli niepubliczną formą wychowania przedszkolnego objęty jest uczeń niebędący 
mieszkańcem Gminy Siemyśl, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń - 
zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy.

§ 5. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne lub inną formę 
wychowania przedszkolnego składa w Urzędzie Gminy Siemyśl informację o faktycznej liczbie 
uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór informacji 
miesięcznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wzrost liczby uczniów w stosunku do liczby planowanej, który nastąpi w trakcie roku 
budżetowego nie stanowi podstawy do zwiększenia wysokości dotacji. 

§ 7. 1. Do czasu uzyskania przez Gminę Siemyśl informacji o wysokości wydatków bieżących 
ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, dotacja przekazywana 
będzie zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim. 

2. Do czasu naliczenia Gminie Siemyśl ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na dany rok 
budżetowy, dotacja będzie przekazywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu o planowane kwoty 
subwencji oświatowej w projekcie uchwały budżetowej. 

3. Za okresy wymienione w ust. 1 i 2 dokonuje się wyrównania udzielonej dotacji.

§ 8. 1. Organ prowadzący rozlicza się z otrzymanej dotacji w terminie do 15 dnia każdego 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano dotację. Wzór rozliczenia miesięcznego 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Organ prowadzący dokonuje rocznego rozliczenia otrzymanych dotacji w terminie do dnia 31 
stycznia roku następnego - za rok budżetowy, w którym przekazano dotacje. Wzór rozliczenia 
rocznego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. ( uchylony)2) 

§ 10. 1. Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Siemyśl pracownicy Urzędu Gminy Siemyśl 
mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji. 

2. Kontrola obejmuje w szczególności: 

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa 
w § 5 i § 8 ust. 1; 

2) prawidłowość wykorzystania dotacji.

3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnianą przez organ prowadzący dokumentację 
organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania, stanowiącą podstawę sporządzania 
informacji, o których mowa w § 5 i § 8 ust. 1. 

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. Protokół kontroli powinien zawierać: nazwę 
i adres organu kontrolującego, nazwę i adres organu prowadzącego, nazwę i adres kontrolowanej 
placówki, numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, datę kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli, uwagi 
i zalecenia, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby udzielającej informacji, imię i nazwisko 
oraz stanowisko służbowe osoby kontrolującej. 

2) Uchylony przez § 1 uchwały Nr 69/XIII/11 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 158, poz. 3304).
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5. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego ma 
obowiązek złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących wszelkich nieprawidłowości - w ciągu 7 dni od 
dnia otrzymania protokołu kontroli. 

6. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli rozbieżności w liczbie uczniów wykazywanych 
w miesięcznych informacjach złożonych do Urzędu Gminy Siemyśl a stanem faktycznym wykazanym 
na podstawie dokumentów, wszczyna się postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie 
wysokości należnej dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.3) 

3) Uchwała została ogłoszona dnia 29 grudnia 2011 r.
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 62/XI/11 

 Rady Gminy Siemyśl 
z dnia 7 października 2011 r. 

 

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI 
 

 

 
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………. 

 
  

Termin składania wniosku:  do dnia 30 września 

Miejsce składania wniosku:  Urząd Gminy Siemyśl 
 

 

Dane o organie prowadzącym 
 

Nazwa Adres 
 
 
 
 
 

 

 

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący 
 

Nazwisko i imię Tytuł prawny i pełniona funkcja 
  
 
 

 

 

Dane o placówce 
 

Nazwa Adres 
  
 
 
 
 

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
 

Numer Data 
 
 

 

 

Planowana liczba uczniów w okresie styczeń-sierpień 
 

Liczba uczniów 
  
  
  

w tym liczba uczniów  
niepełnosprawnych 
(ze wskazaniem rodzaju 
niepełnosprawności) 
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 2

 
 

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień-grudzień 
 

Liczba uczniów 
  
  
  

w tym liczba uczniów  
niepełnosprawnych 
(ze wskazaniem rodzaju 
niepełnosprawności) 

  
 

Dane o rachunku bankowym, na który ma być przekazana dotacja 
 
Nazwa banku Numer rachunku bankowego 
 
 
 
 
 

 

 
 
Oświadczam, że: 
- wszystkie przekazana przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym; 
- znane mi są przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie  
  dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.). 
 
 
 
 

  ……………………………… 
    (Pieczęć i podpis składającego wniosek) 

 
……………………………………………… 
                     (Miejscowość, data) 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 62/XI/11 

 Rady Gminy Siemyśl 
z dnia 7 października 2011 r. 

 
 

WZÓR INFORMACJI MIESIĘCZNEJ 
 

 
Informacja o aktualnej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca 

- za miesiąc ………………………… roku ……….. 

 
  

Termin składania informacji:  do 10 dnia każdego miesiąca 

Miejsce składania informacji:  Urząd Gminy Siemyśl 
 

 

Dane o organie prowadzącym 
 

Nazwa Adres 
 
 
 
 

 

 

Dane o placówce 
 

Nazwa Adres 
  
 
 
 

 

 
Informacja o liczbie uczniów 
 

 
Wyszczególnienie 

 
liczba uczniów 

ogółem 

 
w tym uczniów 

niepełnosprawnych 
 

 
Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Siemyśl 

  

 
Uczniowie niebędący mieszkańcami Gminy Siemyśl 

  

 
Razem 

  

 
 
 
 

  ……………………………… 
    (Pieczęć i podpis składającego informację) 

 
……………………………………………… 
                     (Miejscowość, data) 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 62/XI/11 

 Rady Gminy Siemyśl 
z dnia 7 października 2011 r. 

 

WZÓR ROZLICZENIA MIESIĘCZNEGO 
 

 
Rozliczenie otrzymanej dotacji za miesiąc …..………….. roku ……… 

 
  

Termin składania  rozliczenia:   do 15 dnia każdego miesiąca 

Miejsce składania rozliczenia:   Urząd Gminy Siemyśl 
 

 

Dane o organie prowadzącym 
 

Nazwa Adres 
 
 
 

 

 

Dane o placówce 
 

Nazwa Adres 
  
 
 

 

 

Liczba uczniów (na 10 dzień miesiąca, którego dotyczy rozliczenie) 
 
 

Liczba uczniów 
 

 

Rozliczenie wykorzystanej dotacji 
 
 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Siemyśl:  
 
miesiąc 

  
rok 

  
w  wysokości 

 

 
 

Lp. 

 
 

Rodzaj wydatku 

 
Rodzaj i numer 

dokumentu 
finansowego 

 
Data 

wykonania 
wydatku 

 
Kwota w jakiej 

płatność sfinansowano 
środkami z dotacji 

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 

  ……………………………… 
    (Pieczęć i podpis składającego rozliczenie) 

……………………………………………… 
                     (Miejscowość, data) 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr 62/XI/11 

 Rady Gminy Siemyśl 
z dnia 7 października 2011 r. 

 

WZÓR ROZLICZENIA ROCZNEGO 
 

 
Rozliczenie otrzymanej dotacji w roku ……….. 

 
  

Termin składania rozliczenia:   do 31 stycznia roku następnego  

Miejsce składania rozliczenia:   Urząd Gminy Siemyśl 
 

 

Dane o organie prowadzącym 
 

Nazwa Adres 
 
 
 

 

 

Dane o placówce 
 

Nazwa Adres 
  
 
 

 

 

Rozliczenie wykorzystanej dotacji 
 
 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Siemyśl w roku …………… :  
 

Kwota otrzymanej dotacji  
 

Kwota wykorzystanej dotacji  
 

Różnica  

 
 

Lp. 

 

 
Rodzaj wydatku 

 

Kwota w jakiej płatność sfinansowano 
środkami z dotacji  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Razem  
 
 
 

  ……………………………… 
    (Pieczęć i podpis składającego rozliczenie) 

……………………………………………… 
                     (Miejscowość, data) 
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