Uchwała Nr XXV/265/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i form wychowania
przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Kościana przez inne
podmioty niŜ jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§1
Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budŜetu Gminy Miejskiej Kościan
dla zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Kościana przez podmioty inne niŜ
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów:
a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli
publicznych specjalnych,
b) publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami),
c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych
przedszkoli specjalnych,
d) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami),
2) wysokość stawek dotacji do placówek wymienionych w art. 80 ust. 2b oraz w art. 90 ust.
2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Tryb udzielania dotacji dla publicznego przedszkola i publicznej formy wychowania
przedszkolnego
§2
1. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Kościana o zezwoleniu na załoŜenie
publicznego przedszkola lub publicznej formy wychowania przedszkolnego osoba
zakładająca publiczne przedszkole lub publiczną formę wychowania przedszkolnego celem
ustalenia dotacji naleŜnej na rok, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomione
przedszkole lub forma wychowania przedszkolnego, w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Burmistrza Miasta Kościana z
wnioskiem o udzielenie dotacji naleŜnej, określając we wniosku:
1) datę wydania i numer zezwolenia na prowadzenie publicznego przedszkola lub
publicznej formy wychowania przedszkolnego,

2) datę rozpoczęcia działalności przez publiczne przedszkole lub publiczną formę
wychowania przedszkolnego,
3) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do publicznego przedszkola lub
publicznej formy wychowania przedszkolnego do końca roku budŜetowego, na który
udzielana jest dotacja, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku publicznego
przedszkola, liczby uczniów niepełnosprawnych oraz liczby uczniów nie będących
mieszkańcami miasta Kościana,
4) nazwę banku i numer rachunku bankowego publicznego przedszkola lub publicznej
formy wychowania przedszkolnego, na który będą przekazywane środki dotacji naleŜnej.
2. Dotacja roczna ustalona dla przedszkola publicznego lub publicznej formy wychowania
przedszkolnego, które rozpoczęły działalność z początkiem lub w trakcie roku budŜetowego,
przekazywana jest co miesiąc na wskazany rachunek bankowy do ostatniego dnia kaŜdego
miesiąca roku budŜetowego następującego po roku złoŜenia wniosku z ust. 1.
3. O wysokości kwoty dotacji naleŜnej na ucznia Burmistrz Miasta Kościana informuje
pisemnie osobę prowadzącą publiczne przedszkole lub publiczna formę wychowania
przedszkolnego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
§3
1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budŜetowy funkcjonowania załoŜonego przedszkola
publicznego lub publicznej formy wychowania przedszkolnego, w celu ustalenia kwoty
dotacji naleŜnej na kaŜdy kolejny rok budŜetowy, osoba prowadząca publiczne przedszkole
lub publiczną formę wychowania przedszkolnego najpóźniej do dnia 30 września
poprzedniego roku budŜetowego, przedkłada Burmistrzowi Miasta Kościana wniosek o
udzielenie dotacji naleŜnej zawierający dane z § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1, ustalona dla przedszkola publicznego lub publicznej formy wychowania
przedszkolnego, przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub publicznej formy
wychowania przedszkolnego w 12 częściach do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca roku
budŜetowego następującego po roku złoŜenia wniosku z ust. 1.
3. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Tryb udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola lub niepublicznej formy
wychowania przedszkolnego
§4
1. Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającego działalność niepublicznego
przedszkola lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego jest podanie Burmistrzowi
Miasta Kościana przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną formę wychowania przedszkolnego najpóźniej do dnia 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowanej liczby uczniów , a takŜe w roku rozpoczęcia działalności - złoŜenie wniosku o udzielenie dotacji naleŜnej,
zawierającego:
1) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i
placówek prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kościana,
2) datę rozpoczęcia działalności przez niepubliczne przedszkole lub niepubliczną formę
wychowania przedszkolnego,
3) liczbę uczniów, którzy uczęszczają do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej
formy wychowania przedszkolnego wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku

niepublicznego przedszkola, liczby uczniów niepełnosprawnych oraz liczby uczniów nie
będących mieszkańcami miasta Kościana,
4) nazwę i numer rachunku bankowego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej formy
wychowania przedszkolnego, na który będą przekazywane środki dotacji naleŜnej.
2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku z ust. 1, przekazywana jest co miesiąc, od
miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy w terminie do
ostatniego dnia kaŜdego miesiąca .
3. O wysokości kwoty dotacji na ucznia Burmistrz Miasta Kościana informuje pisemnie
osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną formę wychowania
przedszkolnego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
§5
1. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok budŜetowy funkcjonowania niepublicznego
przedszkola lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w celu ustalenia kwoty
dotacji naleŜnej na kaŜdy kolejny rok budŜetowy, osoba prowadząca niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną formę wychowania przedszkolnego najpóźniej do dnia 30
września roku poprzedniego kolejny rok budŜetowy, przedkłada Burmistrzowi Miasta
Kościana wniosek o udzielenie dotacji naleŜnej zawierający dane z § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
2. Dotacja z ust. 1 ustalona dla przedszkola niepublicznego lub niepublicznej formy
wychowania przedszkolnego przekazywana jest na rachunek bankowy w 12 częściach do
ostatniego dnia kaŜdego miesiąca roku budŜetowego następującego po roku złoŜenia wniosku
z ust. 1.
3. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Tryb rozliczania udzielonej dotacji
§6
1. Kwota dotacji udzielanej w roku budŜetowym dla przedszkola lub formy wychowania
przedszkolnego z § 1 uchwały, podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą
przedszkole lub formę wychowania
przedszkolnego informacji o liczbie uczniów oraz o aktualności prawa do otrzymywania
dotacji, składanej do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy składana
informacja – według wzoru na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,
2) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Miejskiej Kościana naleŜności z tytułu zwrotu
dotacji pobranej nienaleŜnie, w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Informacje z ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia dotacji
przekazanej przedszkolu lub formie wychowania przedszkolnego na rok budŜetowy.

§7
1. Przyjmuje się następujący tryb rozliczenia rat miesięcznych dotacji przekazanych dla
przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego z § 1 uchwały za dany rok budŜetowy:

1) wysokość raty miesięcznej dotacji będzie wypłacana, uwzględniając rzeczywistą
liczbę uczniów dotowanego przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego z
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym bieŜąca rata dotacji jest udzielana,
2) wysokość raty miesięcznej za styczeń będzie wypłacana uwzględniając informację o
rzeczywistej ilości uczniów w miesiącu grudniu roku poprzedniego,
3) wysokość raty miesięcznej za sierpień i wrzesień będzie wypłacana na podstawie
średniej ilości uczniów w II kwartale danego roku budŜetowego.
4) wysokość raty miesięcznej będzie ustalana w oparciu o dane przedstawiane przez
osobę prowadzącą przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego, korygowane
w trybie § 9 .
§8
1. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budŜetowego przez Gminę
Miejską Kościan dokonywane jest przez Burmistrza Miasta Kościana w oparciu o informacje
urzędowe oraz dane § 6 pkt 1 – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o czym
zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą przedszkole lub formę wychowania
przedszkolnego.
2. Ustalona i stanowiąca naleŜność Gminy Miejskiej Kościan kwota zwrotu z tytułu pobrania
dotacji nienaleŜnie , w nadmiernej wysokości, albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych z art. 145 ust. 5 i
art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych , podlega
niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą przedszkole lub formę wychowania
przedszkolnego na rachunek Urzędu Miejskiego w Kościanie wskazany w piśmie z ust. 1.
§9
1. Burmistrz Miasta Kościana zbiera informacje urzędowe dotyczące wykorzystania dotacji
przez podmioty dotowane oraz zgodności ze stanem faktycznym danych przekazywanych
we wnioskach i informacji o ilości uczniów .
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystania dotacji oraz niezgodności
przekazywanych danych ze stanem faktycznym, Burmistrz Miasta Kościana wzywa osobę
prowadzącą przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego do wyjaśnienia zaistniałej
sytuacji i ustalenia stanu faktycznego.

Wysokość dotacji i stawki dotacji na ucznia
§ 10
1.Wysokość dotacji naleŜnej dla danego przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego
stanowi iloczyn stawki dotacji na ucznia i liczby uczniów w przedszkolu lub formie
wychowania przedszkolnego.
2. Ustala się następujące stawki dotacji obowiązujące na terenie miasta Kościana:
1)na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego stawka
dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i

oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Miejską Kościan,
2)na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego stawka
dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i
oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Miejską Kościan,
3)na ucznia objętego publiczną formą wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi
50% wydatków bieŜących po odliczeniu kosztów wyŜywienia przewidzianych na jednego
ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kościan,
4)na ucznia objętego niepubliczną formą wychowania przedszkolnego stawka dotacji
wynosi 40% wydatków bieŜących po odliczeniu kosztów wyŜywienia przewidzianych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kościan,
5)na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego stawka wynosi 75%
wydatków bieŜących po odliczeniu kosztów wyŜywienia ponoszonych w przedszkolach
publicznych Gminy Miejskiej Kościan w przeliczeniu na jednego ucznia,
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 12
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/265/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Kościan, dnia ………………….
…………………………………
Pieczęć placówki oświatowej

Informacja o liczbie uczniów
wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budŜetu Gminy Miejskiej Kościan za miesiąc …………………… 20….. roku

Rzeczywista liczba uczniów w miesiącu …………………….. 20…… roku
uczęszczających do …………………………………………………….. wynosi: …………
a) w tym niepełnosprawnych uczniów: …….
b) w tym uczniów przedszkola, którzy nie są mieszkańcami miasta Kościana: …….

Wykaz uczniów będących mieszkańcami innych gmin:
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Adres zamieszkania

1.
2.

Świadom odpowiedzialności za nienaleŜne pobranie dotacji (art. 82 Kodeksu karnego
skarbowego) poświadczam aktualność prawa ………………………………………………….
do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych zawartych w przedłoŜonej
informacji.

….……………………………………
(podpis osoby prowadzącej placówkę)
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

