
UCHWAŁA NR XXIX/213/13
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
działających na terenie Gminy Łubniany 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. 594 – tekst jednolity), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) 

R a d a G m i n y Ł u b n i a n y uchwala co następuje: 
§ 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują z budżetu gminy Łubniany dotację na każdego ucznia 

w wysokości 80 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, 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 Łubniany. 

§ 2. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub 
punktu przedszkolnego otrzymują z budżetu Gminy Łubniany dotację w wysokości 40 % wydatków 
bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę 
Łubniany, 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 Łubniany. 

§ 3. Niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują 
z budżetu gminy dotacje w wysokości 80 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, jednak nie niższej niż 
kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łubniany. 

§ 4. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, złożony nie 
później niż do dnia 30 września poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Wójta Gminy Łubniany 
i zawierający następujące dane: 

1) dane podmiotu prowadzącego przedszkole lub wychowanie przedszkolne, nazwa i adres przedszkola 
lub placówki wychowania przedszkolnego; 

2) planowana liczba uczniów w roku, na który udzielana jest dotacja z budżetu gminy; 

3) nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 

§ 5. 1. Dotacje przekazywane będą w terminach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca na 
rachunek bankowy przedszkola lub placówki z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów. 

2. W przypadku zmiany liczby uczniów, podmiot otrzymujący dotację składa do gminy informację 
o faktycznej liczbie uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dziecka w terminie do 10 dnia miesiąca, na który przekazywana jest dotacja. 

§ 6. Podmiot otrzymujący dotacje przekazuje gminie rozliczenie wykorzystania dotacji 
w następujących terminach: 

1) za okres od 1.01 do dnia 30.06 w terminie do dnia 20 lipca danego roku; 

2) za okres od 1.01 do dnia 31.12. w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego po roku, w którym 
udzielono dotacji. 
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Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. W przypadku stwierdzenia przez gminę, że dotacja została pobrana nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, kwota nienależnie pobrana podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od 
dnia pobrania nienależnej kwoty dotacji. 

§ 8. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli. 

1. Kontrola obejmuje w szczególności: 

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą przedszkole lub inną 
formę wychowania przedszkolnego we wniosku o udzielenie dotacji oraz w dokumentach 
rozliczeniowych wykorzystanie dotacji, w tym liczba uczniów; 

2) wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących. 

2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Łubniany, które mają prawo wstępu do 
placówek kontrolowanych oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

§ 9. W przypadkach, dla których wysokość kwot dotacji uzależniona jest od wysokości kwoty 
przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Łubniany, wyrównania dotacji gmina dokonuje w następnym miesiącu po otrzymaniu informacji 
dotyczącej części oświatowej subwencji ogólnej. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXI / 167 / 10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na 
terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Łubniany 

Albert Wiench

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: GMYYF-LQCPI-KAXNN-NAELS-OMPNA. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIX/213/13

Rady Gminy Łubniany

z dnia  24 czerwca 2013 r.

………………………………………………………….

   ( Pieczątka podmiotu otrzymującego dotację )

ROZLICZENIE  WYKORZYSTANIA  DOTACJI 

Z BUDŻETU  GMINY  ŁUBNIANY

za okres od………………………………do……………………………..

1. Dane o organie prowadzącym niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania 

    przedszkolnego:

     NAZWA:

    ADRES:

2.  Dane o przedszkolu:

     NAZWA:

     ADRES: 

 3. Liczba uczniów w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc Liczba  w tym niepełno -

uczniów    sprawnych

 4. Rozliczenie wykorzystania dotacji:

      Dotacja otrzymana  w okresie od…………………….do ……………………………..

      kwota :…………………………………………………
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       WYKORZYSTANIE  DOTACJI

Rodzaj wydatku bieżącego Kwota w zł

 

     1.                2.

 

  1. Wynagrodzenia pracowników

 

 

  2. Pochodne od wynagrodzeń 

     ( składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy )

  3. Zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy

     dydaktycznych

  4. Zakupy usług 

      

       -  w tym remonty 

  5. Ubezpieczenia budynków, sprzętu

  6. Inne wydatki bieżące na działalność jednostki

RAZEM   ŚRODKI  WYKORZYSTANE

………………………………………………….

( Data, pieczątka i podpis osoby

  sporządzającej  rozliczenie )
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