
UCHWAŁA NR XVI/106/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
236, poz. 2572 z późn. zm.1) – Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne 
inne niż Gmina Mszczonów lub osoby fizyczne oraz niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Podstawy obliczania dotacji

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Mszczonów dotację w wysokości 
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach  publicznych prowadzonych przez 
Gminę Mszczonów, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego, jest równa kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Mszczonów.

2. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia 
objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości równej 50% 
wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Mszczonów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego, jest równa kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Mszczonów.

3. Publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na każde dziecko 
objęte tym wspomaganiem otrzymują z budżetu Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Gminy Mszczonów.

§ 3. 1. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d i 1e ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Mszczonów dotację 
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Mszczonów, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego, jest równa kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę Mszczonów .

2. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia 
z budżetu Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Mszczonów 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów w przeliczeniu na 
jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminę  Mszczonów.
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3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c, 
ust. 1d i ust. 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy 
Mszczonów na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% 
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody 
budżetu gminy, z tym że dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego, jest równa kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Mszczonów.

4. Osoba prowadząca inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków 
określonych w ust. 3, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu 
Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej 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 równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mszczonów.

5. Niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, na każde dziecko 
objęte tym wspomaganiem otrzymują z budżetu Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Gminy Mszczonów.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek składany do Burmistrza Mszczonowa zawierający informację 
o planowanej liczbie uczniów. Wniosek składa osoba prowadząca przedszkole lub osoba prowadząca inną formę 
wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Osoba prowadząca przedszkole/ osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego składa wniosek, 
o którym mowa w ust. 1 odrębnie dla każdego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest do Burmistrza Mszczonowa w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

5. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie składają osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i inne formy 
wychowania przedszkolnego, wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 3 – w roku, w którym dotacja została im przyznana 
w drodze otwartego konkursu ofert.

6. Osoba prowadząca przedszkole/osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, zgłasza 
wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia ich 
wystąpienia.

§ 5. 1. Osoba prowadząca przedszkole lub osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, 
dotowane przez Gminę Mszczonów, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do Burmistrza Mszczonowa 
informację o aktualnej liczbie uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, sporządzoną na 
podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacje, o których mowa w § 2 przekazuje się na zasadach określonych w art. 80 ust. 3c ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Dotacje, o których mowa w § 3 przekazuje się na zasadach określonych w art. 90 ust. 3c ustawy o systemie 
oświaty.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkole lub osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, 
o których mowa w § 1, sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i składa je Burmistrzowi Mszczonowa 
w terminie do 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji gdy zakończenie działalności następuje w trakcie roku budżetowego – rozliczenie o którym 
mowa w ust. 1 składa się w terminie do 10 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3 do uchwały.
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Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Upoważnione przez Burmistrza Mszczonowa osoby mogą dokonywać kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji przyznanych podmiotom dotowanym.

2. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących liczby uczniów wykazywanych 
w miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji,

2) sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami, o których mowa 
w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej przedszkole, inną formę 
wychowania przedszkolnego.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy 
obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla kontrolowanego i kontrolującego.

Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXIII/232/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania 
przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 
185 poz. 6632 z późn. zm.).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] Dz. U. z 2004 r. 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 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 
458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 
991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 
979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. 
poz. 357, 1045, 1240.

Id: 437B7B94-D17D-4914-8339-DBBE93204F4B. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/15

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 18 listopada 2015 r.

(pieczęć organu prowadzącego  – osoby prawnej                      lub imię i nazwisko osoby fizycznej

…………………..................…………..

(pieczęć organu prowadzącego –osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Mszczonowa

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

1. Nazwa i adres organu prowadząceg/osoby prowadzącej: …………………………...…………………….
………………………………………………………………….................................…………………………….

2. Dane przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:

a) nazwa ……………………………………………………………………...................................…………..…
……………………………………………………………………..................................…………………..….

b) typ i rodzaj: …….................................................................................................................………………...
………………………………………………………………………...................................…………………...

c) charakter: publiczny/niepubliczny*

d) adres i numery telefonów ………………………......................................……………………………………
……………………………………………………..................................………………………………………

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub numer i data zezwolenia na prowadzenie:
………………………………………………………………................................…………………………….....
……………………………………………………………………...............................…………………………..

4. Numer rachunku bankowego dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: 
………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………...................................................................………….

5. Planowana liczba uczniów/wychowanków w …......……….. roku

a) w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego:

w okresach: styczeń – sierpień  wrzesień – grudzień

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

- w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:

w okresach: styczeń – sierpień  wrzesień – grudzień

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

b) w przedszkolach, innych formach przedszkolnych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
(liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka):

w okresach: styczeń – sierpień  wrzesień – grudzień

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

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków.

……………………………  …..…………………………..

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/15

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 18 listopada 2015 r.

(pieczęć organu prowadzącego  – osoby prawnej                      lub imię i nazwisko osoby fizycznej

…………………..................…………..

(pieczęć organu prowadzącego –osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Burmistrz Mszczonowa

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków
według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku

1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego:  …………………
……………………………………………………………………………………….…............................

2. Aktualna liczba uczniów/wychowanków:

a) w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego: …….....................…............................. ,

w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i 
liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

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

b) w przedszkolach/innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka (liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju):

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

3. Liczba uczniów publicznych i niepublicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego  spoza 
terenu GminyMszczonów:

Lp. Liczba uczniów, niebędących mieszkańcami 
gminy dotującej

  Nazwa i adres gminy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

……………………………  …..…………………………..
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(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/15

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 18 listopada 2015 r.

(pieczęć organu prowadzącego  – osoby prawnej                      lub imię i nazwisko osoby fizycznej

…………………..................…………..

(pieczęć organu prowadzącego –osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Burmistrz Mszczonowa

Roczne rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Mszczonów w roku ..........

1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego: ………….............
…………………………………………………………………………………….........................................................
...................................................................................................................................................................

2. Kwota dotacji otrzymana: ……..........................…;  wykorzystana: ……….................................…

3. Faktyczna liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w okresie od początku roku 
do końca okresu rozliczeniowego:

w tym
Miesiąc Liczba ogółem Liczba uczniów 

niepełnosprawnych
Liczba dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiemrozwoju
Styczeń    

Luty    

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec    

Lipiec    

Sierpień    

Wrzesień    

Październik    

Listopad    

Grudzień    

4. Faktyczna liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego spoza terenu Gminy 
Mszczonów.

Miesiąc Liczba ogółem w tym liczba uczniow zamieszkałych poza Gminą Mszczonów 
i nazwagminy, z terenu którejpochodzą

Styczeń   
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Luty   

Marzec   

Kwiecień   

Maj   

Czerwiec   

Lipiec   

Sierpień   

Wrzesień   

Październik   

Listopad   

Grudzień   

5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji (od początku roku do końca okresu 
rozliczeniowego):

Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku
1. Wynagrodzenia nauczycieli  

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników  

3. Pochodne od wynagrodzeń  

4. Zakup materiałów i wyposażenia  

5. Opłaty za media  

6. Zakup pomocy dydaktycznych  

7. Zakup usług  

8. Wynajem pomieszczeń  

9. Pozostałe wydatki bieżące – wymienić, jakie:  

10. Zakup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, o których mowa 
w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 
oświaty

 

   

   

   

RAZEM:  
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……………………………  …..……..........……………………..

(miejscowość, data)(pieczątka imienna i czytelny podpis)
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