UCHWAŁA NR XXXIII/206/2017
RADY GMINY TERESIN
z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin
osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
udzielonej dotacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby
prawne lub osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej
dotacji.
Podstawa obliczenia dotacji
§ 2. 1. Publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi prowadzonymi przez inne niż Gmina
Teresin osoby prawne lub osoby fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dla
przedszkoli w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ust.1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
2. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne
lub osoby fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej 50%
podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dla przedszkoli
w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
3. Publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne lub osoby fizyczne,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami podstawowymi specjalnymi, otrzymują na
każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej podstawowej
kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
4. Publiczne szkoły prowadzone przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne lub osoby fizyczne, w których jest
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
Teresin w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy o systemie
oświaty dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
5. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie
z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 6
dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
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6. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz gimnazja,
prowadzone przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne lub osoby fizyczne, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Teresin
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
7. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków określonych
w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin
w wysokości równej 90% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
dla przedszkoli w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
8. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które niespełniające warunków określonych
w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin
w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty
dla przedszkoli w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ust.1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej
formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
9. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba otrzymują na każdego
ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej 75% podstawowej
kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
10. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Teresin.
11. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie
z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w ust. 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15 dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
12. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz gimnazja,
które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację
z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjnowychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
13. Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, spełniające warunki określone
w art. 90 ust. 1b pkt 1-6 ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dla
przedszkoli w najbliższej gminie, o której mowa w art.78a ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
14. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c
pkt 1-3 ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości
równej 50% podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy o systemie oświaty dla
przedszkoli w najbliższej gminie, o której mowa w art. 78a ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy
wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
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15. Niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1ba pkt. 1-6 ustawy o systemie oświaty
otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Teresin w wysokości równej
podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dla szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej
kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Teresin.
Tryb udzielania dotacji
§ 3. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek
o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Teresin nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący przedszkole,
inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa do Wójta Gminy Teresin informację o faktycznej liczbie
uczniów sporządzoną według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca
na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę zobowiązany jest do
złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby
uczniów będącej podstawą do naliczania dotacji.
3. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
Tryb rozliczania dotacji
§ 5. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne
rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Wójtowi Gminy
Teresin w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji.
3. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, który kończy swoją
działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego, jest zobowiązany przekazać Wójtowi Gminy Teresin pisemne
rozliczenie przekazanej dotacji za okres do dnia zaprzestania działalności w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu zaprzestania działalności.
4. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Teresin jednostek przez ten sam organ
prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.
5. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
§ 6. 1. Gmina Teresin przeprowadza kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji okresowo lub
doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują o konieczności podjęcia natychmiastowych czynności
kontrolnych po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego podmiot.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Teresin pracownicy
Urzędu Gminy Teresin.
3. Kontrola dotacji obejmuje:
1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie
art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

z przeznaczeniem

określonym

w art. 80 ust. 3d

oraz

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch
egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego podmiotu. Protokół z kontroli
zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego
kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli.
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§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby
prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/206/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 9 marca 2017 r.

……………………………….
(pieczęć organu prowadzącego
– osoby prawnej lub imię i nazwisko
osoby fizycznej)

WÓJT GMINY TERESIN
Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……………. rok
1. Nazwa i adres osoby prowadzącej ………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………..
2. Dane przedszkola/innej formy wychowania/szkoły:
a) nazwa ………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………
b) typ i rodzaj przedszkola/innej formy wychowania/szkoły: ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE*
d) adres, numery telefonów, adres e-mail: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych,
numer i data decyzji o nadaniu uprawnień przedszkola/szkoły publicznej:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..........................................
4. Numer
rachunku bankowego dotowanego
przedszkola/innej
formy wychowania
przedszkolnego/szkoły ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................
5. Planowana liczba uczniów w …………… roku w przedszkolu lub innej formie wychowania:
…………………………………………………………………………………………......................
w tym objętych wczesnym wspomaganiem …………………………………………………………
w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………….......................
w tym planowana liczba uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
……......................................................................................................................................................
6. Planowana liczba uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki
………………………………………………………………………………………………………..
w tym objętych wczesnym wspomaganiem …………………………………………………………
w tym niepełnosprawnych …………………………………………………………….......................
w tym planowana liczba uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub
wychowanków.

…………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby
fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/206/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 9 marca 2017 r.

……………………………….
(pieczęć organu prowadzącego
– osoby prawnej lub imię i nazwisko
osoby fizycznej)

WÓJT GMINY TERESIN
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………………. 20…. roku
1. Nazwa i adres przedszkola/innej formy wychowania/szkoły ………………………….
…………………………………………………………………………………………..
2. Aktualna liczba wychowanków/uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień
danego miesiąca:
a) w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego ………………………...
- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych
rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:
……………………………………………………………………………………….
- w tym aktualna liczba uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze ………………………………………………………………………
b) w szkole ……………………….................................................................................
- w tym aktualna liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, z podaniem
rodzajów niepełnosprawności:
……………………………………………………………………………………….
- w tym aktualna liczba uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze ………………………………………………………………………
c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach
podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem):
……………………………………………………………………………………….
3. Liczba uczniów przedszkoli/innych form wychowania/szkół spoza terenu Gminy
…………………………………………………………………………………………...
L.p.

Nazwisko i imię
ucznia / wychowanka

…………………………….
(miejscowość, data)
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/206/2017
Rady Gminy Teresin
z dnia 9 marca 2017 r.

……………………………….
(pieczątka osoby prawnej
lub imię i nazwisko osoby fizycznej
- prowadzących dotowany podmiot)

WÓJT GMINY TERESIN
Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Teresin

1. Nazwa
i
adres
dotowanego
przedszkola/innej
formy
wychowania
przedszkolnego/szkoły:
…………………………………………………………………………………………..
2. Rozliczenie za okres:
a) za ……………… rok*
b) od stycznia ……… roku do dnia zaprzestania działalności ………………………*
3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca roku / od początku roku do dnia
zaprzestania działalności)*
otrzymana: ……………………… zł;

wykorzystana: ………………………… zł

4. Faktyczna liczba wychowanków dotowanego przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego/szkoły w okresie od początku roku do końca roku / od początku roku
do dnia zaprzestania działalności* (należy podać za każdy miesiąc osobno):
w tym
Miesiąc

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych
wczesnym
wspomaganiem

Liczba uczniów
uczęszczających na
zajęcia rewalidacyjnowychowawcze

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
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5. Faktyczna
liczba
uczniów
przedszkola/innej
przedszkolnego/szkoły spoza terenu Gminy Teresin
Miesiąc

formy

wychowania

w tym liczba i nazwa Gminy,
z terenu której pochodzą dzieci

Liczba ogółem

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
6. Zestawienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji:
L.p.

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji,
o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d
ustawy o systemie oświaty

Kwota

Uwagi

Razem:

…………………………….
(imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdanie)

……………………………………
(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby
fizycznej lub osoby reprezentującej osobę
prawną – organu prowadzącego)

Telefon …………………………………..
Faks ………………………………………
Adres e-mail ……………………………..

……………………………………….
(miejscowość, data)
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