UCHWAŁA NR LI/394/2017
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób
rozliczania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)
Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Jedlicze dla
prowadzonych na jej terenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203);
2) ustawie Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);
3) dotacji – należy przez to rozumieć dotację udzielaną z budżetu Gminy Jedlicze;
4) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
5) jednostce dotowanej – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego;
6) organie prowadzącym jednostkę – należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne prowadzące
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego;
7) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć podstawową kwotę dotacji w rozumieniu
art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie do Burmistrza Gminy Jedlicze przez organ prowadzący
jednostkę, wniosku o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji oraz spełnienie warunku, o którym mowa w art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wzór
wniosku stanowi zał. Nr 1 do niniejszej uchwały).
2. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1 powinien zawierać:
1) nazwę i adres organu prowadzącego,
2) nazwę i adres jednostki dotowanej,
3) numer i datę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) planowaną liczbę dzieci w jednostce dotowanej, w tym liczbę dzieci nie będących mieszkańcami Gminy
Jedlicze wraz z adresem ich zamieszkania w okresach:
a/ styczeń–sierpień,
b/ wrzesień–grudzień,
5) planowaną liczbę dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, stwierdzonej
orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju,
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6) wskazanie nazwy i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
7) podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania wniosku.
§ 4. 1. Jednostka dotowana przekazuje Burmistrzowi Gminy Jedlicze informację o aktualnej liczbie dzieci
uczęszczających do jednostki dotowanej, ustalonej według stanu na 1 dzień miesiąca w terminie do 10-go dnia
każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień w terminie do dnia 5 grudnia (wzór informacji stanowi Zał.
Nr 2 do niniejszej uchwały). Jako liczbę dzieci w miesiącu lipcu i sierpniu przyjmuje się liczbę dzieci ustaloną dla
miesiąca czerwca.
2. W roku 2018 informację, o której mowa w ust. 1 jednostka dotowana przekazuje do 24 stycznia.
3. Do informacji o liczbie dzieci uczęszczających do jednostki dotowanej przekazywanej w miesiącu styczniu
należy dołączyć wykaz dzieci uczęszczających do jednostki dotowanej wg. stanu na dzień 1 stycznia (wzór wykazu
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały). Wykaz powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, data
urodzenia, nr PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia do podmiotu.
4. Jednostka uprawniona do dotacji zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, zwiększającej lub
zmniejszającej liczbę dzieci niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby dzieci będącej podstawą
do naliczenia dotacji.
§ 5. 1. Przekazana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostki w zakresie, o którym
mowa w art. 35 ust. 1-3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Jednostka dotowana ma obowiązek trwale umieszczać na wszystkich oryginalnych dokumentach
finansowych (fakturach, rachunkach, rozliczeniach delegacji i innych) płaconych z dotacji, informację o treści
„Sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Jedlicze” wraz z przywołaniem niniejszej uchwały, na
podstawie której udzielono dotacji oraz podaniem kwoty sfinansowania danego wydatku z dotacji.
3. Jednostki dotowane zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowych i merytorycznych
stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku,
w którym została udzielona dotacja.
4. Środki dotacji otrzymane w miesięcznych ratach w danym roku, należy wydatkować do 31 grudnia danego
roku.
§ 6. 1. Jednostki dotowane zobowiązane są do przekazania Burmistrzowi Gminy Jedlicze, do 10-go dnia
każdego miesiąca, pisemnego rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni (wzór rozliczenia stanowi Zał. Nr 3 do
niniejszej uchwały).
2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających
dokonane wydatki (faktury, rachunki, listy płac itp.). Zgodność kopii dowodów księgowych z oryginałem powinna
być stwierdzona przez osobę prowadzącą jednostkę dotowaną.
3. Rocznego rozliczenia dotacji dokonuje się w oparciu o dane finansowe. Pisemne rozliczenie dotacji za dany
rok jednostka dotowana zobowiązana jest złożyć Burmistrzowi Gminy Jedlicze do dnia 10 stycznia roku
następnego (wzór rozliczenia stanowi Zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).
4. W przypadku gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie roku budżetowego rozliczenie
należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
5. Nadpłaty dotacji wykazane w rozliczeniu za miesiąc grudzień oraz w rozliczeniu rocznym podlegają
zwrotowi na konto Gminy Jedlicze w terminie do 31 stycznia następnego roku, natomiast wykazane w rozliczeniu
za miesiąc grudzień oraz w rozliczeniu rocznym niedopłaty dotacji zostaną przekazane na rachunek jednostki
dotowanej w terminie do 28 lutego następnego roku.
§ 7. 1 Burmistrz Gminy Jedlicze zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji jak
i wszelkich danych stanowiących podstawę do jej naliczania, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji przebiegu nauczania.
2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Gminy Jedlicze informuje jednostkę dotowaną na piśmie
w terminie co najmniej 3 dni przed datą planowanej kontroli.
3. Osoba prowadząca jednostkę dotowaną zobowiązana jest udostępnić na żądanie organu dotującego
dokumentację potwierdzającą liczbę uczniów i wydatki poniesione ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

Id: AF8BA278-0FEF-413F-91F6-C76273B70149. Podpisany

Strona 2

4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Jedlicze na podstawie imiennego upoważnienia
Burmistrza Gminy Jedlicze, w którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli,
zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.
5. Kontrola obejmuje zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, w miesięcznej informacji
o liczbie uczniów i w rozliczeniu dotacji oraz prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie
z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
6. Jeżeli w wyniku kontroli prowadzonej przez Gminę Jedlicze zostanie stwierdzone, że w wyniku podania
nieprawidłowych danych została przekazana dotacja w kwocie wyższej od należnej lub dotacja została
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, kwota ta podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który
podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
8. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej
odmowy. W takim przypadku kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i w razie potrzeby podejmuje
czynności kontrolne uzupełniające na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.
W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje
stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy wstrzymania realizacji zaleceń
pokontrolnych.
9. Na podstawie protokołu kontroli, podczas którego stwierdzono nieprawidłowości, kontrolujący sporządza
wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski lub zalecenia. Kontrolowany, do którego zostało
skierowane wystąpienie jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXI/158/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczania dotacji /wraz
z późn. zm./
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Piotr Woźniak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/394/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
NA ROK ………………
1. Pełna nazwa i adres, przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego* oraz organu
prowadzącego:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………
3. Planowana liczba dzieci w …………… roku:
styczeń-sierpień
ogółem
…………………..
z Gminy Jedlicze
…………………..
z innych gmin (jakich wymienić) …………………..
w tym planowana liczba dzieci
orzeczenia):
ogółem
z Gminy Jedlicze
z innych gmin (jakich wymienić)

wrzesień-grudzień
…………………
…………………
………………….

niepełnosprawnych (należy wskazać rodzaj niepełnosprawności z
…………………..
…………………..
…………………..

…………………….
…………………….
…………………….

w tym planowaną liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:
ogółem
……………………
……………………
z Gminy Jedlicze
……………………
……………………
z innych gmin (jakich wymienić) ……………………
……………………
4. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………..
5. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji
o aktualnej liczbie dzieci oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

…………………………………
Podpis
Termin składania wniosku do 30 września
roku poprzedzającego roku przyznania dotacji.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/394/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

INFORMACJA
O LICZBIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA / INNEJ
FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w m-cu …………………. roku …………
1. Pełna nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego1: .……………….
………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa i adres organu prowadzącego: …………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
4. Nr identyfikacji REGON: .…………………….…………………………………………
5. Liczba dzieci w m-cu ………………. roku ……….. będzie wynosić .……………….
w tym:
z Gminy Jedlicze ……………......
z innych gmin (jakich, wymienić) ………………..………………..
Liczba dzieci niepełnosprawnych ogółem .……………….
w tym:
z Gminy Jedlicze
……………………
z innych gmin (jakich, wymienić) ……………………
Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:
w tym:
..……………………
z Gminy Jedlicze
…………………….
z innych gmin (jakich wymienić) …………………….
Wykaz dzieci które zostały przyjęte lub odeszły:
Lp.

Nazwisko

Imię

Data
urodzenia

Nr PESEL

1

2

3

4

5

Adres
Adres
zameldowania
zamieszkania
na pobyt stały
6

7

Data
P/O2) przyjęcia
/odejścia
8

9

………………………………
Podpis
1) niepotrzebne skreślić
2) jeżeli dziecko zostało przyjęte proszę wstawić P, jeżeli odeszło proszę wstawić O
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/394/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

MIESIĘCZNE ROZLICZENIE WYDATKOWANIA DOTACJI
OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY JEDLICZE
za miesiąc ……………… roku …………
1. Pełna nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego*: ………………..
………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………
4. Nr identyfikacji REGON: .…………………….…………………………………………
5. Kwota dotacji otrzymanej w miesiącu sprawozdawczym …………….., w tym:
Kwota dotacji na uczniów niepełnosprawnych………………………………………………
Kwota dotacji na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………...
6. Kwota dotacji narastająco od początku roku …………………………., w tym:
Kwota dotacji na uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………
Kwota dotacji na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………..
7. Zbiorcze zestawienie wydatków
Lp.

Data i nr
dokumentu

Data zapłaty
dokumentu

Rodzaj i treść
dokumentu

1

2

3

4

Kwota wydatku
Pełna kwota
sfinansowana z dotacji z
wydatku
budżetu Gminy Jedlicze
5

6

Wydatkowano ogółem z dotacji (kol. nr 6)
Kwota otrzymanej dotacji
8. Kwota dotacji niewykorzystanej w miesiącu sprawozdawczym …………….., w tym:
Kwota dotacji na uczniów niepełnosprawnych …………………………………..
Kwota dotacji na uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ………………...

…………………………………
(podpis przedstawiciela organu prowadzącego)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/394/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ROCZNE ROZLICZENIE WYDATKOWANIA DOTACJI
OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY JEDLICZE
w roku …………
1. Pełna nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego*: ………………...
………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………...
………………………………………………………………………………………………
4. Nr identyfikacji REGON: .…………………….…………………………………………
5. Zestawienie miesięcznych rozliczeń dotacji:
Miesiąc

Kwota otrzymana

Kwota wydatkowana

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM:
Niewykorzystana kwota dotacji do zwrotu:

…………………………………
Podpis

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/394/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
WYKAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA/INNEJ FORMY
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
wg stanu na dzień 1 stycznia ………….roku.
1. Pełna nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego*: ………………...
……………………………………………………………………………………………….
2. Wykaz dzieci zapisanych/uczęszczających do jednostki dotowanej

Lp.

Nazwisko

Imię

Data
urodzenia

Nr PESEL

Adres
zameldowania
na pobyt stały

Adres
zamieszkania

Data
przyjęcia

1

2

3

4

5

6

7

8

…………………………………
Podpis

* niepotrzebne skreślić
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