
UCHWAŁA NR XXXII/199/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.90 ust. 1, 2b, 2c, i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się, co 

następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy udzielane będą niepublicznym przedszkolom prowadzonym 

na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 

§ 2. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bejsce 

dotacje miesięczną na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Bejsce. 

§ 3. Placówki o których mowa w § 1 mogą otrzymywać dotacje jeżeli przedłożą do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek Wójtowi Gminy. 

§ 4. Brak treści 

§ 5. Brak treści 

§ 6. Brak treści 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisem w art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 

ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanej m.in. na prowadzenie przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez organ 

inny niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości

dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego 

typu i rodzaju placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego 

dotację. Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich 

przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę 

samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Mając na 

uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

1) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej wraz z podaniem adresu,

b) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole,

c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez Gminę Bejsce, 

d) nazwa oraz adres przedszkola niepublicznego,

e) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy, 

f) wskazanie rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada 

Wójtowi Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2) Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Bejsce a organem prowadzącym przedszkole rachunek bankowy, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia o ilości dzieci oraz

imiennego wykazu dzieci będących oraz tych nie będących mieszkańcami Gminy Bejsce. 

3) . Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

przedszkoli niepublicznych, do czasu jego aktualizacji 

1) W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) Rozliczenie należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3) Po otrzymaniu rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wójt 

Gminy ustala liczbę dzieci jaka była w niepublicznym przedszkolu na początku każdego 

miesiąca w kwartale i w ostatnim dniu miesiąca w kwartale. Jeżeli faktyczna liczba dzieci 

w kwartale w niepublicznym przedszkolu była mniejsza od liczby dzieci na którą udzielono 

dotację na ten kwartał Wójt Gminy ustala wysokość kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do

budżetu gminy i określa termin zwrotu nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia organowi 

prowadzącemu niepubliczne przedszkole wezwanie w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Bejsce 

Krystyna Wicher 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały-Wniosek 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały-Informacja 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały-Rozliczenie 

ID: GPXWI-ORHOR-FOFIE-TZIWM-JSKNI. Niepodpisany. Strona 1 / 5



UCHWAŁA NR XXXII/199/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.90 ust. 1, 2b, 2c, i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się, co 

następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy udzielane będą niepublicznym przedszkolom prowadzonym 

na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 

§ 2. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bejsce 

dotacje miesięczną na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Bejsce. 

§ 3. Placówki o których mowa w § 1 mogą otrzymywać dotacje jeżeli przedłożą do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek Wójtowi Gminy. 

§ 4. Brak treści 

§ 5. Brak treści 

§ 6. Brak treści 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisem w art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 

ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanej m.in. na prowadzenie przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez organ 

inny niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości

dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego 

typu i rodzaju placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego 

dotację. Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich 

przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę 

samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Mając na 

uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

1) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej wraz z podaniem adresu,

b) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole,

c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez Gminę Bejsce, 

d) nazwa oraz adres przedszkola niepublicznego,

e) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy, 

f) wskazanie rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada 

Wójtowi Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2) Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Bejsce a organem prowadzącym przedszkole rachunek bankowy, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia o ilości dzieci oraz

imiennego wykazu dzieci będących oraz tych nie będących mieszkańcami Gminy Bejsce. 

3) . Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

przedszkoli niepublicznych, do czasu jego aktualizacji 

1) W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) Rozliczenie należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3) Po otrzymaniu rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wójt 

Gminy ustala liczbę dzieci jaka była w niepublicznym przedszkolu na początku każdego 

miesiąca w kwartale i w ostatnim dniu miesiąca w kwartale. Jeżeli faktyczna liczba dzieci 

w kwartale w niepublicznym przedszkolu była mniejsza od liczby dzieci na którą udzielono 

dotację na ten kwartał Wójt Gminy ustala wysokość kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do

budżetu gminy i określa termin zwrotu nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia organowi 

prowadzącemu niepubliczne przedszkole wezwanie w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Bejsce 

Krystyna Wicher 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010
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Zalacznik1.doc
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Załącznik nr 3 
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XXXII/199/2010
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Zalacznik3.doc
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UCHWAŁA NR XXXII/199/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.90 ust. 1, 2b, 2c, i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się, co 

następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy udzielane będą niepublicznym przedszkolom prowadzonym 

na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 

§ 2. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bejsce 

dotacje miesięczną na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Bejsce. 

§ 3. Placówki o których mowa w § 1 mogą otrzymywać dotacje jeżeli przedłożą do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek Wójtowi Gminy. 

§ 4. Brak treści 

§ 5. Brak treści 

§ 6. Brak treści 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisem w art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 

ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanej m.in. na prowadzenie przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez organ 

inny niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości

dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego 

typu i rodzaju placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego 

dotację. Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich 

przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę 

samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Mając na 

uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

1) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej wraz z podaniem adresu,

b) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole,

c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez Gminę Bejsce, 

d) nazwa oraz adres przedszkola niepublicznego,

e) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy, 

f) wskazanie rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada 

Wójtowi Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2) Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Bejsce a organem prowadzącym przedszkole rachunek bankowy, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia o ilości dzieci oraz

imiennego wykazu dzieci będących oraz tych nie będących mieszkańcami Gminy Bejsce. 

3) . Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

przedszkoli niepublicznych, do czasu jego aktualizacji 

1) W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) Rozliczenie należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3) Po otrzymaniu rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wójt 

Gminy ustala liczbę dzieci jaka była w niepublicznym przedszkolu na początku każdego 

miesiąca w kwartale i w ostatnim dniu miesiąca w kwartale. Jeżeli faktyczna liczba dzieci 

w kwartale w niepublicznym przedszkolu była mniejsza od liczby dzieci na którą udzielono 

dotację na ten kwartał Wójt Gminy ustala wysokość kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do

budżetu gminy i określa termin zwrotu nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia organowi 

prowadzącemu niepubliczne przedszkole wezwanie w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Bejsce 

Krystyna Wicher 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały-Wniosek 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały-Informacja 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały-Rozliczenie 
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UCHWAŁA NR XXXII/199/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.90 ust. 1, 2b, 2c, i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się, co 

następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy udzielane będą niepublicznym przedszkolom prowadzonym 

na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 

§ 2. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bejsce 

dotacje miesięczną na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Bejsce. 

§ 3. Placówki o których mowa w § 1 mogą otrzymywać dotacje jeżeli przedłożą do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek Wójtowi Gminy. 

§ 4. Brak treści 

§ 5. Brak treści 

§ 6. Brak treści 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisem w art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 

ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanej m.in. na prowadzenie przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez organ 

inny niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości

dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego 

typu i rodzaju placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego 

dotację. Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich 

przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę 

samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Mając na 

uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

1) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej wraz z podaniem adresu,

b) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole,

c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez Gminę Bejsce, 

d) nazwa oraz adres przedszkola niepublicznego,

e) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy, 

f) wskazanie rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada 

Wójtowi Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2) Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Bejsce a organem prowadzącym przedszkole rachunek bankowy, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia o ilości dzieci oraz

imiennego wykazu dzieci będących oraz tych nie będących mieszkańcami Gminy Bejsce. 

3) . Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

przedszkoli niepublicznych, do czasu jego aktualizacji 

1) W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) Rozliczenie należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3) Po otrzymaniu rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wójt 

Gminy ustala liczbę dzieci jaka była w niepublicznym przedszkolu na początku każdego 

miesiąca w kwartale i w ostatnim dniu miesiąca w kwartale. Jeżeli faktyczna liczba dzieci 

w kwartale w niepublicznym przedszkolu była mniejsza od liczby dzieci na którą udzielono 

dotację na ten kwartał Wójt Gminy ustala wysokość kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do

budżetu gminy i określa termin zwrotu nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia organowi 

prowadzącemu niepubliczne przedszkole wezwanie w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Bejsce 

Krystyna Wicher 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały-Wniosek 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały-Informacja 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 

XXXII/199/2010

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 29 stycznia 2010 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały-Rozliczenie 
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UCHWAŁA NR XXXII/199/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.90 ust. 1, 2b, 2c, i 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się, co 

następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Gminy udzielane będą niepublicznym przedszkolom prowadzonym 

na terenie Gminy Bejsce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy. 

§ 2. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bejsce 

dotacje miesięczną na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 

wydatków bieżących na jednego ucznia w przedszkolach samorządowych, z tym, że na ucznia 

niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego 

ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez Gminę Bejsce. 

§ 3. Placówki o których mowa w § 1 mogą otrzymywać dotacje jeżeli przedłożą do dnia 30 

września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek Wójtowi Gminy. 

§ 4. Brak treści 

§ 5. Brak treści 

§ 6. Brak treści 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Świętokrzyskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2010 roku. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z zapisem w art.90 ust.4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 

ze zmianami) jednostka samorządu terytorialnego powinna określić tryb udzielania i rozliczania 

dotacji udzielanej m.in. na prowadzenie przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez organ 

inny niż jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie określił jednoznacznie wysokości

dotacji, jaką jednostka samorządu terytorialnego powinna przekazać na prowadzenie danego 

typu i rodzaju placówki. Określenie tej wysokości należy do kompetencji organu udzielającego 

dotację. Uchwała określa także, kiedy dotacja będzie przekazana na konto placówki i w jakich 

przypadkach może być wstrzymana. Ustawa o systemie oświaty obliguje również jednostkę 

samorządu terytorialnego do ustalenia sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. Mając na 

uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

1) Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub osoby prawnej wraz z podaniem adresu,

b) imię i nazwisko osoby reprezentującej organ prowadzący przedszkole,

c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych przez Gminę Bejsce, 

d) nazwa oraz adres przedszkola niepublicznego,

e) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym, którego 

wniosek dotyczy, 

f) wskazanie rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja.

2) Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1) Do 5 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole niepubliczne przedkłada 

Wójtowi Gminy informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca, na który udzielana jest dotacja, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

2) Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na wskazany w umowie zawartej pomiędzy 

Gminą Bejsce a organem prowadzącym przedszkole rachunek bankowy, w terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca, na podstawie pisemnego oświadczenia o ilości dzieci oraz

imiennego wykazu dzieci będących oraz tych nie będących mieszkańcami Gminy Bejsce. 

3) . Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

przedszkoli niepublicznych, do czasu jego aktualizacji 

1) W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji, dotowane przedszkole sporządza 

kwartalne rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich dzieci wraz z adresami 

zamieszkania i datą urodzenia, informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem

kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) Rozliczenie należy złożyć Wójtowi Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3) Po otrzymaniu rozliczenia kwartalnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wójt 

Gminy ustala liczbę dzieci jaka była w niepublicznym przedszkolu na początku każdego 

miesiąca w kwartale i w ostatnim dniu miesiąca w kwartale. Jeżeli faktyczna liczba dzieci 

w kwartale w niepublicznym przedszkolu była mniejsza od liczby dzieci na którą udzielono 

dotację na ten kwartał Wójt Gminy ustala wysokość kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do

budżetu gminy i określa termin zwrotu nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia organowi 

prowadzącemu niepubliczne przedszkole wezwanie w tym przedmiocie. 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Bejsce 

Krystyna Wicher 
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