
UCHWAŁA NR XXII/229/18
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , prowadzonych  
na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego  trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz 

terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (tekst.jedn. Dz. U z 2017, poz.1875 ze zm.) , art. 38 ust.1 ustawy z dnia  
27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r poz. 2203) Rada Gminy w Padwi 
Narodowej u c h w a l a  co następuje :

§ 1.  Niniejsza uchwała określa :  

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli , prowadzonych  na terenie Gminy 
Padew Narodowa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

2) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania,

3) termin przekazania miesięcznych informacji, o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

4) termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji

5) tryb przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) jednostce dotowanej - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola działające na terenie Gminy 
Padew Narodowa,

2) podmiocie lub organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Padew Narodowa osoby 
prawne lub osoby fizyczne, prowadzące na terenie Gminy Padew Narodowa niepubliczne przedszkola;

3) ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U. z 2017r poz. 2203)

4) dotacji – należy rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Padew Narodowa, na zasadach określonych w art.17 
ustawy i niniejszej uchwały „dotację podmiotową” w rozumieniu art.218 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

6) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć podstawową kwotę dotacji, o której mowa 
w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

5) uczniach – dzieci wychowankowie uczestnicy objęci różnymi formami wychowania przedszkolnego .

6) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Padew Narodowa.

§ 2. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli  udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony do Wójta 
Gminy Padew Narodowa w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji ,z  wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów oraz spełnieniu warunku, o którym mowa w art.33 
ust.1 ustawy.

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

3. Obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji dotyczy zarówno niepublicznych placówek 
oświatowych występujących po raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak i tych, które z dotacji już korzystają.

§ 3. 1. Miesięczną kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli oblicza się przyjmując liczbę dzieci 
uczęszczających do przedszkoli, według stanu na pierwszy dzień  każdego miesiąca . Na postawie zmiany 
liczby tych dzieci dokonywana jest aktualizacja miesięcznej kwoty dotacji.
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2. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną składa Wójtowi Gminy Padew Narodowa, nie później niż do 
10 dnia każdego miesiąca, a za grudzień do dnia 5 grudnia, informację miesięczną o aktualnej  liczbie uczniów, 
wychowanków, uczestników sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej  , według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W miesiącach wakacyjnych (lipiec i/lub sierpień) liczbę uczniów, na których udzielana jest dotacja ustala 
się według stanu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przedszkole nie funkcjonuje.

5. Jeśli do przedszkola uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami innych gmin, podmiot prowadzący 
jednostkę dotowaną, w ramach informacji, o której mowa w ust.2, jest zobowiązany do podania imienia 
i nazwiska, adresu zamieszkania tego ucznia .

6. W przypadku, gdy uczeń niepublicznego przedszkola wykazywany jest w informacjach, o których mowa 
w ust.2, przez więcej niż jedno przedszkole, organ właściwy do udzielenia dotacji może żądać od podmiotu 
prowadzącego przedłożenia pisemnego oświadczenia rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia, 
potwierdzającego jego uczestniczenie do danego przedszkola.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach, o których mowa w ust.2 podmiot 
prowadzący składa korektę tj. prawidłową informację wg wzoru z zaznaczeniem, że stanowi ona korektę i z 
pisemnym uzasadnieniem jej złożenia.

8. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, podpisuje podmiot prowadzący lub osoba przez 
niego upoważniona.

9. Dotacje są przekazywane na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, z tym że część za styczeń  przekazywana jest w terminie do 20 stycznia, za grudzień jest 
przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący jednostkę dotowaną sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte 
w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informację o wysokości otrzymanej dotacji z wyszczególnieniem kwot 
na poszczególne rodzaje wydatków wg wzoru, o którym mowa w ust.2.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji należy przekazać Wójtowi Gminy Padew Narodowa 
w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji. 
W przypadku, gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie do 
30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

4. Dotacja przeznaczona jest na cele wskazane w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

5. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji 
organ prowadzący zobowiązany jest zamieścić opis : „ wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji 
z budżetu Gminy Padew Narodowa, odpowiednio w całości lub w części (podać kwotowo)” oraz pieczęć 
i podpis organu prowadzącego.

6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Padew Narodowa w części niewykorzystanej do końca roku 
budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub pobrane w wysokości 
wyższej niż należna, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w trybie ustawy o finansach publicznych.

7. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń 
oraz korekt tych rozliczeń.

§ 5. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przyznanej jednostkom dotowanym, o których mowa w § 2 .

§ 6. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Padew Narodowa na podstawie imiennego 
upoważnienia Wójta Gminy Padew Narodowa.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowaną jednostkę  - nie później 
niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej.

4. Podmioty kontrolowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, a w 
szczególności:
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1) wstęp do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli ;

2) udostępniają wgląd do wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli, sporządzanie odpisów 
i pobieranie kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem 
wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach;

3) kopie dokumentów pobrane do akt kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez  
kontrolowanego;

4) udzielają pisemnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

5. kontrolujący, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
przez jednostkę dotowaną mogą przetwarzać dane osobowe uczniów i osób wymienionych w art.36 ust.4;

6. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

§ 7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

§ 8. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Padew Narodowa 
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia co do ustaleń zawartych 
w protokole.

§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo lub 
wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Padew Narodowa w terminie 30 dni od 
dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 8 , kieruje do kontrolowanej jednostki 
wystąpienie pokontrolne w którym zawarte są wnioski lub zalecenia.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się jeżeli Wójt Gminy Padew Narodowa uwzględni wyjaśnienia, 
o których mowa w § 8

3. W przypadku, gdy stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mają wpływ na prawo do dotacji lub 
na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce, Wójt Gminy Padew Narodowa  w wystąpieniu 
pokontrolnym skierowanym do kontrolowanej jednostki wzywa ją równocześnie do zwrotu całości lub części 
przekazanej dotacji.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr VII/81/15 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 30 grudnia 2015r  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Padew Narodowa przez osoby 
fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

§ 12. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Rady 
Gminy w Padwi Narodowej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Bik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/229/18

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 23 lutego 2018 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA  na rok ………

1.  DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM:

Nazwa osoby prowadzącej Adres osoby prowadzącej 

Osoba prawna/osoba fizyczna*

2.  Dane o podmiocie uprawnionym do otrzymania dotacji  : 

(Pełna nazwa podmiotu)

Numer i datą wydania zezwolenia na prowadzenie jednostki

Adres podmiotu dotowanego: kod pocztowy, miejscowość, ulica, Nr domu, nr lokalu

NIP

REGON
Nazwa rachunku bankowego

Nr rachunku bankowego
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Dane o planowanej liczbie uczniów w roku: …………..

PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
…………………… OSÓB

Ogółem : W tym uczniów z orzeczeniem o
potrzebie :

Ile, jakie, nr orzeczenia, nazwa 
poradni które je wydała

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:
Rodzaj niepełnosprawności :

WCZESNEGO WSPOMAGANIA :

ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-
WYCHOWAWCZYCH :

Zobowiązuje się do informowania Wójta Gminy Padew Narodowa o zmianach :

1) zachodzących w liczbie uczęszczających uczniów;

2) nazwy i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

3) nazwy i adresu osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej jednostkę  organizacyjną systemu oświaty 
składającą wniosek

………………………………………………………………

(pieczęć i podpis )

Miejscowość, data:

………………………………………………………………

Termin składania do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/229/18

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 23 lutego 2018 r.

(pieczęć placówki niepublicznej)                                          …………………………., dn. ………………

INFORMACJA  MIESIĘCZNA/KOREKTA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIOW OBJETYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM  

(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

1. Pełna nazwa, adres,  placówki :

………………………………………………………………………………………………………….

2. Informacja za miesiąc : ………………………………………………………………………………….

3. Nazwa i numer rachunku bankowego placówki :

……………………………………………………………………………………………………………...

4. Wykaz uczniów uczęszczających do przedszkola :

1) z terenu Gminy Padew Narodowa

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Imię matki Imię ojca Adres 
zamieszkania 

2) z innej gminy

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Imię matki Imię ojca Adres 
zamieszkania 

5. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego * :

L.p. Rodzaj niepełnosprawności Numer orzeczenia oraz data wydania

6. Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju:

L.p. Numer opinii oraz data wydania 

* Dotyczy dzieci posiadających aktualne opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz 
aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych, wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o których mowa 
w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r,poz.59 ze zm.)

……………………………………………
Czytelny podpis składającego informację
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/229/18

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 23 lutego 2018 r.

Termin składania do 10 każdego miesiąca, a za grudzień do 5 grudnia.

ROCZNE ROZLICZENIE PRZEKAZANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PADEW NARODOWA
W ROKU: …………………….

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM:

Nazwa osoby prowadzącej Adres osoby prowadzącej 

Osoba prawna/osoba fizyczna*

Nazwa placówki  dotowanej : 

(Pełna nazwa podmiotu)
Adres podmiotu dotowanego: kod pocztowy, miejscowość, ulica, Nr domu, nr lokalu
NIP
REGON
Nazwa rachunku bankowego
Nr rachunku bankowego

I. 

m-c Liczba uczniów/dzieci rzeczywiście uczęszczających do szkoły/przedszkola
ogółem w tym: 

niebędących  
mieszkańcami 
Gminy Padew 

Narodowa

w tym: 
posiadających 

orzeczenie 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

w tym: 
objętych 
zajęciami 

rewalidacyjno-
wychowawczy

mi

objętych 
wczesnym 
wspomaga

niem 
rozwoju

Kwota 
udzielonej 
dotacji w zł

Kwota 
niewykorzysta

nej dotacji

I
II
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Razem:
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II. 

Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych środkami z dotacji w roku rozliczeniowym.

Poz. Rodzaj wydatku Kwota
1 Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole
2 Wydatki na wynagrodzenie kadry kierowniczej
3 Wydatki na wynagrodzenie obsługi i administracji placówki niepublicznej
4 Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa aw 

art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
5 Wydatki na zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych
6 Wydatki na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-

wychowawczemu
7 Wydatki na zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
8 Wydatki na zakup mebli
9 Wydatki na zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

o wartości nieprzekraczających wielkości ustalonej w przepisach o po0datku dochodowym od 
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu 
w 100%, w momencie oddania do używania.

10 Wydatki na kształcenie specjalne.
11 Wydatki na profilaktykę społeczną
12 Inne wydatki *
13
14
15

*  w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli (poz. 1 – 11) należy dokładnie 
określić ich nazwy.

III. 

L
p.

Podstawa wydatku – dowód źródłowy Wydatek z dotacji

Nazwa dowodu / faktura, 
rachunek, lista płac, itp./

Nr dowodu

Data dokonanej 
płatności

Kwota dokonanej 
płatności

Poz. z tabeli II 
/rodzaj wydatku/

Razem:

………………………………………………………………
(miejscowość, podpis (y) i pieczątka organu prowadzącego)

Pouczenie:
1. W przypadku podpisania rozliczenia przez osobę, która nie jest organem prowadzącym placówkę, do 
rozliczenia powinno być dołączone upoważnienie organu prowadzącego do podpisania rozliczenia w jego 
imieniu.
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