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z dnia 16 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 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 2006r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r.
poz. 827, poz. 1265 i poz. 1317, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146,
poz. 1198, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1607 i 1629) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy
o systemie oświaty, szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm);
2) uczniach - należy przez to rozumieć ucznia szkoły, ucznia realizującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego;
3) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy;
4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć organ prowadzący jednostkę dotowaną, który złożył wniosek
o udzielenie dotacji;
5) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm).
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§ 3. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Raczki osoby prawne i osoby fizyczne
otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego
ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raczki, pomniejszoną 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 w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Raczki, pod
warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole poda informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie Gminy
Raczki przedszkola, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżace ponoszone przez najbliższą
gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
§ 4. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75%
ustalonych w budżecie Gminy Raczki wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Raczki w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Raczki, z tym, że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej, niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Raczki, pod warunkiem, że
osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
2. Niepubliczne przedszkole może otrzymać dotację z budżetu Gminy Raczki na każdego ucznia
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych
przez gminę, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę . W przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy jeżeli przedszkole
to:
1) spełni warunki określone w art. 6 ust 1 ustawy, z tym, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, o którym mowa w art. 6 ust 1 pkt 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Raczki dla przedszkoli prowadzonych przez
gminę,
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone
przez Radę Gminy Raczki na podstawie art. 14 ust 5 pkt 1 lit a ustawy,
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli
publicznych,
4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów
w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust
2 ustawy,
5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust 2 pkt 11 ustawy,
6) stosuje zasady przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy,
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§ 5. 1. Dotacja dla osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty, przysługuje w wysokości 40%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę,
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 w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Raczki, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego poda informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez
najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
2. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać dotację z budżetu gminy na
każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonychprzez gminę, 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 w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Raczki,
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli ta inna forma:
1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy, z tym, że czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Raczki dla publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki,
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone
przez Radę Gminy Raczki na podstawie art. 14 ust 5 pkt 1 lit b ustawy,
3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone
w rozdziale 2a ustawy,
§ 6. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 4 ust 2 i w § 5 ust 2 odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Raczki tylko w sytuacji gdy Wójt Gminy Raczki
nie zapewni miejsc wszystkim dzieciom mającym prawo do korzystania z edukacji przedszkolnej.
2. Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118,
z późn.zm).
§ 7. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Raczki pomniejszoną o kwotę dotacji przewidzanej do wykorzystania, o której
mowa w art. 22ae ust 3 ustawy na ucznia.
§ 8. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących jednostki oświatowe, o których mowa
w § 1 złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wniosek
o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę i adres szkoły/placówki;
2) typ i rodzaj szkoły/placowki;
3) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/placówkę;
4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
5) numer rachunku bankowego szkoły/placówki na który ma być przekazywana dotacja;
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6) planowaną liczbę uczniów w szkole/placówce;
§ 9. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 każdego miesiąca
informacje o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły/placówki, o których mowa w § 1.
§ 10. Organ prowadzący jednostki oświatowe, o których mowa w § 1 sporządza i przekazuje Wójtowi
Gminy Raczki rozliczenie otrzymanej dotacji pod względem rzeczowym i finansowym w formie
elektoronicznej lub papierowej w terminie do 10 każdego miesiąca. Rozliczenie dotacji zawiera:
1) nazwę szkoły/placówki dotowanej;
2) faktyczną liczbę uczniów na pierwszy dzień miesiąca dotowanego;
3) liczba uczniów za miesiąc poprzedni przyznania dotacji;
4) wysokość dotacji za miesiąc poprzedni przyznania dotacji;
5) łączną kwotę otrzymanej dotacji od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego;
6) kwotę wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni;
7) łaczną kwotę dotacji wykorzystanej od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego;
§ 11. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów ewentualna nadpłata lub niedopłata
będzie korygowana przy przekazywaniu kolejnej części dotacji.
§ 12. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił ważność wpis do ewidencji szkół/placówek,
o których mowa w § 1.
§ 13. Końcowe rozliczenie dotacji za dany rok następuje do dnia 31 stycznia następnego roku
budżetowego z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów przebywających w jednostkach oświatowych,
o których mowa w § 1.
§ 14. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale są przekazywane na rachunek bankowy szkoły,
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że część za grudzień jest
przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
§ 15. 1. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.
885 z późn.zm).
2. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń
oraz korekt rozliczeń.
§ 16. Ustala się następujący tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji:
1. Organ dotujacy ma prawo do kontroli szkół/placówek na podstawie upoważnienia Wójta Gminy
Raczki po uprzednim powiadomieniu, wskazując zakres i czas kontroli.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w obecności
pracowników jednostki kontrolowanej, a kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
oraz zgodności wydatkowania dotacji na cele, na które została przyznana.
3. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą
mieć wpływ na ocenę prawidłowości wydatkowania dotacji.
4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujacy przedstawia w protokole kontroli. Protokół sporządza
się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciel jednostki
kontrolowanej.
5. Osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę może zgłosić Wójtowi Gminy Raczki w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienia, co do ustaleń zawartych w protokole.
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§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 18. Traci moc Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r.w sprawie określenia
szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej
dotacji.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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