
            

Uchwała Nr  II/17/2014 

Rady Gminy Gać 

z dnia  11 grudnia 2014  roku 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 

punktów  przedszkolnych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Gać uchwala: 

§1 

Do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Gać, według zasad określonych w niniejszej 

uchwale, uprawnione są niepubliczne przedszkola , punkty przedszkolne działające na obszarze 

Gminy Gać. 

§2 

1. Dotacji udziela Wójt Gminy Gać z budżetu Gminy Gać w przeliczeniu na ucznia. 

Dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących 

niepublicznego przedszkola  oraz punktów  przedszkolnych . 

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub  punkt   

przedszkolny  którypowinien zawierać : 

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego, 

2) nazwę i adres przedszkola, punktu  przedszkolnego, 

3) status prawny, 

4) NIP, REGON 

5) numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

6)planowaną liczbę uczniów (dzieci) w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, w tym 

planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzajów 

niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, 

7) nazwę banku i numer rachunku bankowego. 

3. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania 

dotacji. 

§3 

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli jest przyznawana w wysokości 75 % ustalonych  

w budżecie Gminy Gać wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Gać w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu 

gminy 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 Gać. W przypadku braku na terenie Gminy przedszkola 

publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez 

najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego 

2. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia w wysokości  

46 %  ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących dla przedszkoli publicznych  

w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszona o opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego  

w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego  

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę,  

3.Gmina Gać przekazuje dotację dla niepublicznych przedszkoli w dwunastu częściach  



w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień do 15 grudnia na 

rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub  punktu  przedszkolnego. 

§4 

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole  lub  punkt  przedszkolny  jest zobowiązana 

sporządzić i dostarczyć do 

piętnastego dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w danym miesiącu. 

Liczba ta nie może być większa niż deklarowana we wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole   lub  punkt   przedszkolny  jest zobowiązana 

sporządzić i przekazać do20 stycznia każdego roku, rozliczenia otrzymanych dotacji, z 

uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji. 

§5 

1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola  lub  punkt  przedszkolny  

podlega kontroli. 

2. Kontroli podlega w szczególności: 

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą 

niepubliczne przedszkole   lub  punkt  przedszkolny w tym przede wszystkim liczby 

wychowanków, 

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego 

Przedszkola  lub  punktu  przedszkolnego. 

3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Gać. Osoby takie mają prawo 

wstępu do niepublicznych przedszkoli, punktów  przedszkolnych oraz wglądu do prowadzonej 

przez nie dokumentacji 

organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

§6 

1. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po terminie lub 

jeżeli nie zawiera wymaganych danych. 

 

§7 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gać. 

§8 

Traci moc Uchwała  Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Gać z dnia 27 czerwca  2014 roku  w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów  

przedszkolnych 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania 

 

§9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 


