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UCHWAŁA Nr XXXIX/249/2009 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Komorniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm.)1 oraz art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)2 Rada
Gminy Komorniki uchwala, co następuje:
§1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Komorniki dla prowadzonych na terenie Gminy Komorniki:
1. niepublicznych przedszkoli,
2. innych form wychowania przedszkolnego (punkt
przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego).
3. niepublicznych szkół o uprawnieniach szkoły publicznej.
§2. Niepubliczne przedszkola, o których mowa w §1
ust. 1, otrzymują z budżetu Gminy dotacje na każde
dziecko w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
§3. Inne formy wychowania przedszkolnego o których mowa w §1 ust. 2, otrzymują z budżetu Gminy
dotacje na każde dziecko w wysokości 40% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę.
§4. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki otrzymują dotację przysługującą
na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej
na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę.
§5. Za wydatki bieżące, określone w §2 i §3 należy
rozumieć wydatki ponoszone przez przedszkola publiczne Gminy Komorniki bez nakładów inwestycyjnych.
§6.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę
wychowania przedszkolnego na okres jednego roku
budżetowego.
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta
Gminy Komorniki, nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Dane zawarte we wniosku podlegają sprawdzeniu
przez Wójta.

§7.1. Dotacje, o których jest mowa w §§2, 3 i 4
są przekazywane w dwunastu częściach, na wskazany
we wniosku rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
2. Osoba prowadząca dotowane niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje Wójtowi informację o liczbie dzieci.
Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Jeżeli do przedszkoli uczęszczają dzieci będące
mieszkańcami innych Gmin, osoba prowadząca oprócz
informacji, o której mowa w ust. 2, przekazuje dane o
dzieciach z innych Gmin.
§8. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku
zaprzestania prowadzenia działalności lub wykreślenie
z ewidencji placówek oświatowych z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.
§9.1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego
sporządza roczne rozliczenie wykorzystanej dotacji
obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej
dotacji oraz rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok osoba prowadząca przedkłada Wójtowi w terminie do dnia
31 stycznia następnego roku, lub w przypadku gdy
kończy prowadzoną działalność trakcie roku, w terminie 30 dni od zakończenia działalności.
3. Nierozliczona część dotacji podlega zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§10.1. Wójtowi Gminy przysługuje prawo kontroli
zgodnie z art. 90 ust. 3e.
2. Pracownicy Urzędu upoważnieni przez Wójta, do
przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez
nią dokumentacji organizacyjnej i finansowej.
3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu jest imienne upoważnienie określające:
1) numer upoważnienia,
2) imię i nazwisko osoby kontrolującej,
3) nazwę jednostki kontrolującej,
4) temat kontroli,
5) termin kontroli.
4. O przeprowadzeniu kontroli Wójt powiadamia
osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole/szkołę lub
inną formę wychowania przedszkolnego.
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5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymują kontrolowana jednostka i Urząd.
6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości do
skontrolowanej jednostki kierowane jest na podstawie
ustaleń protokołu kontroli pisemne wystąpienie pokontrolne. Wystąpienie zwiera wyliczenie kwoty dopłaty
do dotacji otrzymanej lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
7. Od wystąpienia pokontrolnego osoba prowadząca
niepubliczne przedszkole/szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego może w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania skierować zastrzeżenia do Wójta.
8. Podstawą zastrzeżenia może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym
lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w
wystąpieniu pokontrolnym.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nie-
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należnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§12. Traci moc uchwała nr V/23/2007 Rady Gminy
Komorniki z dnia 22 stycznia 2007 r.
§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Komorniki
(-) mgr Marian Adamski

1
Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 69 poz. 624, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz.
1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458.
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