
 1

  
  

UCHWAŁA NR XXXIII.0007.272.2014 
RADY GMINY W SIENNICY 

z dnia 26 czerwca 2014roku 

 
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania,  terminu  i sposobu rozliczania  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 2013 r., poz. 593) 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 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w związku z art. 6                   

i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r , poz. 827) uchwala się, co następuje:  

§ 1 

              Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości 

ich wykorzystywania, termin  i  sposób  rozliczania  udzielonej dotacji. 

  

Tryb udzielania dotacji  

§ 2 

 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego jednostkę organizacyjną 

wymienioną w § 1 uchwały przedłożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.  

2.  W przypadku prowadzenia kilku jednostek organizacyjnych przez ten sam organ prowadzący, 

wniosek,  o którym mowa w ust.1 należy złożyć odrębnie dla każdej jednostki.  

  

§ 3 

 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia jednostki organizacyjnej, wykazywanego 

w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.   

2.  Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.  

3.  Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.  

  

Podstawa obliczenia dotacji 

 
§ 4. 

1. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację  

w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu  

publicznym prowadzonym przez Gminę Siennica, pomniejszonych o opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że 

na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę  Siennica.  
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2. Publiczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom 

bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Gminę Siennica, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie 

równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siennica.  

 

3. Publiczna szkoła otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Siennica  

w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach danego 

typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Siennica. W przypadku, kiedy kwota wydatków  

bieżących Gminy Siennica na jednego ucznia jest niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia 

szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Siennica, wówczas dotacja na ucznia publicznej szkoły jest równa kwocie przewidzianej na jednego 

ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 

Gminę Siennica.  

 

4. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczne przedszkole, publiczna szkoła 

podstawowa, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie równej kwocie  przewidzianej  w części 

oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę  Siennica na jedno dziecko objęte 

wczesnym wspomaganiem rozwoju . 

 

5. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację na każdego ucznia w 

wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach 

publicznych z oddziałami ogólnymi prowadzonych przez Gminę Siennica,  pomniejszonych  o 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody  

budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej 

na jednego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej.  

 

6. Niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w 

budżecie Gminy  Siennica wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 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 równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siennica.  

 

7. Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie 

przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymywanej przez Gminę  Siennica.  

 

 8. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkole,  

niepubliczna szkoła podstawowa, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

otrzymują dotację na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie równej kwocie 

przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siennica na  

jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu  

§ 5 

1. Organ prowadzący składa rozliczenie z wykorzystania dotacji: 

1) półroczne  w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, 

2) roczne  w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.  

2.  Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.  

3.  W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Siennica jednostek przez ten 

sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć  oddzielnie dla każdej jednostki.  

 4. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia  rocznego w terminie do 

31 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. 

Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji  

§ 6 

1. W dotowanych placówkach Wójt Gminy  Siennica może okresowo przeprowadzić kontrole, o 
których mowa w art. 80, ust. 3e ustawy, 

2. Kontrole, o których mowa w ust. l, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Siennica 
upoważnieni przez Wójta Gminy Siennica, zwani dalej kontrolerami, na podstawie 
imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta.   
  

§7 
1. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący podmiot kontrolowany o terminie, 

miejscu i zakresie planowanej kontroli co najmniej 14 dni przed kontrolą. 
  

§8 
Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, który podpisują obie strony uczestniczące                   
w czynnościach kontrolnych. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu kontroler przekazuje osobie 
reprezentującej podmiot kontrolowany. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

§10 

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Siennicy Nr XXXI/237/2010  z dnia  16.09.2010r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.   

§ 11 

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

Województwa Mazowieckiego.  
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Uzasadnienie do projektu 

  UCHWAŁY NRXXXIII.0007.272.2014 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 czerwca  2014 r. 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572              

z późn. zm.) określa, że organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego ustala tryb 

udzielania i rozliczania dotacji przekazywanej na prowadzenie szkół i placówek 

niepublicznych lub publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu 

terytorialnego. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) określa nowe zasady naliczenia dotacji.                 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  
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 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.0007.272.2014  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 czerwca 2014 r.  

 

 ( pieczęć organu prowadzącego lub jego przedstawiciel) 

 Wójt Gminy Siennica  

 

 

  
Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/przedszkola/placówki oświatowej* na rok ...........  

I.  Dane organu prowadzącego:  

1. Dane wnioskodawcy:  

1) osoba prawna/osoba fizyczna  

2) nazwa/firma osoby prawnej  lub nazwisko i imię osoby fizycznej 

 ..............................................................  

3) siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej   

2. Dane  osoby  reprezentującej wnioskodawcę:  

1) imię i nazwisko 

 .....................................................................................................................................  

2) tytuł prawny (pełnomocnictwo). 

 ..............................................................................................................  

II. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/placówki oświatowej  

……………………………………………………………………………..  

III. Rachunek bankowy właściwy  do przekazywania należnej dotacji dla 

szkoły/przedszkola/placówki oświatowej* 

................................................................................................................................................... 

IV. Planowana liczba uczniów:  

Okres  Planowana 

miesięczna liczba 

uczniów ogółem  

w tym 

niepełnosprawnych  

Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

prowadzonym na podstawie art. 71b 

ust. 2a ustawy o systemie oświaty  

Styczeń - 

sierpień  

   

Wrzesień - 

grudzień  

   

V. Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący: 

     ...........................................................................  

                                                                                   (data, czytelny podpis)  

* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.0007.272.2014  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 czerwca 2014 r.  

  

Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu.......................................... 

1. Nazwa i adres organu prowadzącego: 

....................................................................................................................................................  

2. Dane szkoły/przedszkola/placówki oświatowej:  

nazwa i adres..............................................................................................................................  

3. Dane o aktualnej liczbie uczniów  

Liczba uczniów ogółem………………………………..  

 W tym:  

a/ niepełnosprawnych z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, o których mowa w art.  

71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty………………………………..  

b/ objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie  

art. 71 b ust.2a ustawy o systemie oświaty……………………….  

       4. Liczba uczniów nie będących mieszkańcami gminy dotującej -………………………….   

 

 

  Podpisy osoby(osób) reprezentującej (-ych) organ prowadzący: 

        .................................................................................  

         (data, czytelny podpis)  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.0007.272.2014  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 26 czerwca 2014 r.   

 

 ( pieczęć organu prowadzącego lub jego przedstawiciel) 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Siennica  

  

Rozliczenie przekazanej dotacji  

za  I półrocze* / rok *  20 ……  

Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym 

w poszczególnych miesiącach* 

I   VII   

II   VIII   

III   IX   

IV   X   

V   XI   

VI   XII   

Kwota dotacji otrzymanej w okresie 

sprawozdawczym  

 

  

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach 

dotacji w okresie sprawozdawczym: 

Wysokość poniesionych wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym 

   

   

Ogółem;  

Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie 

sprawozdawczym 

 

 
 Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

                                             Data i czytelny podpis  

 

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

 

* niepotrzebne skreślić 


