Projekt nr 9
z dnia 8 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krapkowice dla niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krapkowice dla niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne.
2. Dotacji udziela się zgodnie z przepisami rozdziału 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Organem dotującym jest Gmina Krapkowice, w imieniu której zadania wykonuje Burmistrz Krapkowic.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną, działającą na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych Gminy Krapkowice;
2) uczniu - należy przez to rozumieć: dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, złożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie nie później niż
do dnia 30 września roku bazowego tj. roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego lub osoba przez niego
upoważniona składa w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie nie później niż do 10 dnia
każdego miesiąca informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa pisemne roczne
rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono
dotacji - w terminie do 20 stycznia roku następnego.
2. W przypadku, gdy niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność
w trakcie trwania roku budżetowego, podmiot prowadzący składa pisemne rozliczenie z wykorzystania
otrzymanej dotacji nie później niż w terminie 21 dni liczonych od dnia zakończenia działalności, za okres od
początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.
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3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek
organu dotującego na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Wzór rocznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
5. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt tych rozliczeń.
6. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega
przez Burmistrza Krapkowic w terminie 14 dni od dnia wpływu prawidłowego rozliczenia.

zatwierdzeniu

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2. Kontrole przeprowadza się zgodnie z art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie
imiennego upoważnienia Burmistrza Krapkowic.
3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli kontrolujący zawiadamia pisemnie podmiot prowadzący
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego - nie później jednak niż na 3 dni przed terminem
rozpoczęcia kontroli.
4. Podmiot kontrolowany jest zobowiązany dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumentację
w związku z przekazywaną dotacją, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.
§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden podmiot kontrolowany.
2. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu jest zobowiązana
dostarczyć w terminie 7 dni pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyn odmowy podpisu. Kontrolujący dokonuje
stosownej adnotacji w protokole o odmowie podpisania.
3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia
zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
4. Osoba reprezentująca podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego może
zgłosić Burmistrzowi Krapkowic w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia
lub zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, mających wpływ na prawo do dotacji
lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Burmistrz Krapkowic w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do
zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.
6. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Burmistrz Krapkowic uwzględni wyjaśnienia
lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4.
7. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają Burmistrza
Krapkowic o sposobie i terminie realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały …../2021
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia ………………….. 2021 r.
……………………………………..
(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Burmistrz Krapkowic

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………….

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: ….……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
2. Dane dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:
a) pełna nazwa: ……..………………………………………………………………….…………................
………………………………………………………………………………………….............................
b) typ podmiotu oświatowego: ……………………………………………………………………………...
c) adres, adres e-mail, nr telefonu …………….………………………………………………………….....
………………………………………….………………………………………………………………….
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy
Krapkowice ……….……………………………………………………………………………...............
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:
……………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………..............................
5. Planowana liczba uczniów w okresie:
1) od stycznia do sierpnia - ogółem ……………………. w tym:
- liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności ………...........…………
……………………..………………………………………………………………….……………….......
- liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ……..….…………..………....................
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ………………………….………………......
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2) od września do grudnia - ogółem ……………………. w tym:
- liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzajów niepełnosprawności ……...........………..…
……………………..………………………………………………………………….………………......
- liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: …….….…………..………....................
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych …...…………………….………………......

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………..

……………………………..……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis i pieczątka imienna)

Pouczenie:
W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku, należy o tym niezwłocznie poinformować Burmistrza Krapkowic.

2
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Załącznik Nr 2 do Uchwały …../2021
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia ………………….. 2021 r.
………………….…………
(pieczęc podmiotu prowadzącego)

Burmistrz Krapkowic

Informacja o miesięcznej aktualnej liczbie uczniów
według stanu na pierwszy dzień miesiąca ……………………… 20…… roku

1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: ….……………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
2. Dane dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:
a) pełna nazwa: ……..………………………………………………………………….…………................
…………………………………………………………………….…………………….............................
b) typ podmiotu oświatowego: ……………………………………………………………………………...
c) adres, adres e-mail, nr telefonu ………………………………………….…………………………….....
………………………………………….…………………………………………………………………..….
3. Aktualna liczba wszystkich uczniów w miesiącu: …………………. 20…. r. w tym:
- liczba uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności:
…………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….…...
- liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ……..….………………………………...…
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:…………………………………………………
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4. Imienny wykaz uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Krapkowice:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania ucznia

Data przyjęcia/

ucznia

ucznia

ze wskazaniem gminy

wykreślenia* ucznia

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………..

……….………………………..……..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis i pieczątka imienna)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały …../2021
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia ………………….. 2021 r.
……………………………………..
(pieczęć podmiotu prowadzącego)

Burmistrz Krapkowic

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Krapkowice
za okres od …………….. 20… roku do ……………. 20… roku
1. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: ….……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..................
.………………………………………………………………………………………………….................
2. Dane dotowanej placówki wychowania przedszkolnego:
a) pełna nazwa: ……..………………………………………………………………….…………................
…………………………………………………………………………………………..............................
b) typ podmiotu oświatowego: …………………………………………………………………………….
c) adres, adres e-mail, nr telefonu ………………………………………………………………………....
………………………………………….…………………………………………………………………
3. Łączna kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca okresu sprawozdawczego:
………..………………………. zł
w tym: kwota otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego:
………..………………………. zł
4. Łączna kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca okresu sprawozdawczego:
………..………………………. zł
w tym: kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego:
………..………………………. zł
5. Łączna kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi do organu dotującego:
………..………………………. zł
w tym: kwota niewykorzystanej dotacji na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego:
………..………………………. zł

1
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6. Faktyczna liczba uczniów dotowanego podmiotu w danym miesiącu:
Tabela Nr 1
Miesiąc

Liczba uczniów
ogółem

Liczba uczniów
niepełnosprawnych

Liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem

Liczba uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
7. Zestawienie zbiorcze wydatków dotowanego podmiotu pokrytych z dotacji w okresie rozliczeniowym.
Tabela Nr 2
Poz.

1.

2.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku
sfinansowana
z dotacji w zł

Pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego,
obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki
wychowania przedszkolnego, w tym na:
a) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej podstawie umowy
o pracę w innej formie wychowania przedszkolnego,
aa) roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy
cywilnoprawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej inną formę wychowania
przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora placówki albo
prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu
prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe
oraz zadania, o którym mowa w art.83 ust.6 ustawy o kierujących pojazdami,
Pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmujących:
a) książki i inne zbiory biblioteczne
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego
c) sprzęt rekreacyjny i sportowy dla uczniów
d) meble
e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu
w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
Ogółem:
Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym:
2
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8. Zestawienie dowodów poniesionych wydatków pokrytych z dotacji w okresie rozliczeniowym –
z wyłączeniem wydatków na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego.
Tabela Nr 3

Lp.

Rodzaj, numer i data
dokumentu księgowego
(np. faktura,lista płac,
umowa)

Data
zapłaty

Kwota
wydatku brutto
(w zł)

Przedmiot wydatku

Kwota
wydatku brutto
pokryta
z dotacji
(w zł)

Razem:
9. Zestawienie dowodów poniesionych wydatków pokrytych z dotacji w okresie rozliczeniowym –
wyłącznie na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego.
Tabela Nr 4

Lp.

Rodzaj, numer i data
dokumentu księgowego
(np. faktura,lista płac,
umowa)

Data
zapłaty

Kwota
wydatku brutto
(w zł)

Przedmiot wydatku

Kwota
wydatku brutto
pokryta
z dotacji
(w zł)

Razem:

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………..

……………………………..……..

( miejscowość, data )

( czytelny podpis i pieczątka imienna )
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UZASADNIENIE
Art. 38 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zobowiązuje
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji,
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin
przekazywania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów,
wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, termin i sposób rozliczenia
wykorzystanej dotacji. Ustalenie w/w warunków związanych z udzielaniem dotacji następuje w drodze
uchwały, która podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia w/w uchwały w wyznaczonym terminie celem
przekazania od września 2021 r. dotacji dla zarejestrowanego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
"Kraina Przygód Montessori" w Krapkowicach, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja EDU 4.0
z siedzibą w Krapkowicach.

Id: FA986CFF-6F2E-43FE-91DA-6617B65D3469. Projekt

Strona 1

