UCHWAŁA NR XXXIII/241/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 4 stycznia 2017 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 2016 r. poz.
446, 1579 i 1948) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) – 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 wykorzystywania.
Wysokość dotacji
§ 2. 1. Publiczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu
Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości
równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Mszczonów.
2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości równej 50% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z tym że dotacja na
ucznia niepełnosprawnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia innej
formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
3. Publiczne przedszkole specjalne, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu Gminy Mszczonów dotację
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
4. Publiczne przedszkola, publiczne 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, otrzymują
na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju niezależnie od dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1 - 3
i ust 5 dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
5. Publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Mszczonów
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
§ 3. 1. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniające wymagania określone
w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu
Gminy Mszczonów dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w
ww. ustawie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
2. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, które nie spełnia warunków określonych
w art. 90 ust. 1b ww. ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy
Mszczonów w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, o której mowa w ww. ustawie,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
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3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
spełniająca wymagania określone w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, otrzymuje
dotację z budżetu Gminy Mszczonów na każdego ucznia w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli, o której mowa w ww. ustawie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
niespełniająca warunków określonych w art. 90 ust. 1c ww. ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego
ucznia dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
o której mowa w ww. ustawie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej
na takiego niepełnosprawnego ucznia innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej dla Gminy Mszczonów.
5. Niepubliczne przedszkole specjalne, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Mszczonów
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
6. 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, otrzymują na
każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w § 3 ust. 1 - 5 i
ust 7, dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mszczonów.
7. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą zajęcia rewalidacyjnowychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy Mszczonów w wysokości
równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 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. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera następujące dane:
1) nazwę, adres i dane kontaktowe organu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego,
2) nazwę, adres i dane kontaktowe przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,
3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek, prowadzonej przez
Gminę Mszczonów,
4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w
roku, którego wniosek dotyczy, w tym:
a) liczbę uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzajów orzeczonych niepełnosprawności,
b) liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
c) liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
d) liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Mszczonów z podaniem nazwy gminy, z terenu której
pochodzą uczniowie,
5) nazwę banku i numer rachunku bankowego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma
być przekazywana dotacja,
6) datę i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia wniosku oraz telefon kontaktowy do tej osoby.
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.
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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/inną formę wychowania przedszkolnego, dotowane przez Gminę
Mszczonów, składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca do Burmistrza Mszczonowa informację o faktycznej
liczbie uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, sporządzoną na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień aktualnego miesiąca.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać:
1) nazwę, adres i dane kontaktowe organu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego,
2) nazwę, adres i dane kontaktowe przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,
3) faktyczną liczbę uczniów, którzy uczęszczają do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w
miesiącu, którego informacja dotyczy, w tym:
a) liczbę uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzajów orzeczonych niepełnosprawności,
b) liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
c) liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
d) liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Mszczonów z podaniem nazwy gminy, z terenu której
pochodzą uczniowie,
4) datę i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji oraz telefon kontaktowy do tej osoby.
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. Dotacje, mogą być wykorzystane zgodnie z zasadami określonymi w art.
80 ust. 3 d i 3da ustawy o systemie oświaty.
4. Dotacje, o których mowa w § 3 przekazuje się na zasadach określonych w art. 90 ust. 3c ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotacje, mogą być wykorzystane zgodnie z zasadami określonymi w art. 90
ust. 3 d i 3da ustawy o systemie oświaty.
§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1,
sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i składa je w dwóch egzemplarzach 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. Roczne rozliczenie powinno zawierać:
1) nazwę, adres i dane kontaktowe organu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania
przedszkolnego,
2) nazwę, adres i dane kontaktowe przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,
3) okres rozliczeniowy,
4) kwotę dotacji otrzymanej i wykorzystanej w danym roku budżetowym,
5) faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do dotowanego przedszkola/innej formy wychowania
przedszkolnego w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego, ze wskazaniem liczby uczniów
niepełnosprawnych, w tym: objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi i wczesnym wspomaganiem
rozwoju oraz liczby uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Mszczonów z podaniem nazwy gminy, z
terenu której pochodzą ci uczniowie,
6) zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych w okresie rozliczeniowym z dotacji, w ujęciu
rodzajowym,
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7) datę i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia sprawozdania oraz telefon kontaktowy do tej osoby.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana
nienależnie podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
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 3da oraz w art. 90 ust. 3d i 3da 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 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
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 11491).
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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