
--.- ?.rf,, L- uchwala Nr L/616/18

RAD A }![trt,.$ $ $Ll$rady Miej s kiej w Kolbu szowej

w KOtBUSg'OWru 
z dnia le srvcznia 2018r'

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli
prawidlowoSci pobrania i wykorzyst?nia oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji z bud2etu Gminy Kolbuszowa dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U, z 2017r., poz. 1875), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 pa2dziemika 2017r.
o finansowaniu zadah oSwiatowych (Dz.U, z 2017r., poz. 2203) oraz art.216 ust. 2 pkt 1,
art.2l8,251i 252 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U .22077r.,
poz. 2077) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1.
Niniej sza uchwala okresla:
1. tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy
Kolbuszowa.
2. tryb przeprowadzania kontroli prawidlowoSci pobrania i wykorzystania dotacji orazzakes
danych, kt6re powinny byc zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania;
3. termin przekazania informacji o liczbie uczni6w;

, 4. termin i spos6b rozliczenia wykorzystania dotacji,

$2.
Ilekroi w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu - nalezy przez to rozumiei niepubliczne przedszkole dzialajqce na terenie

Gminy Kolbuszowa,
2. organie dotuj4cym - nale|y przez. to rozumiec Gminq Kolbuszowa,
3. organie prowadz4cym - nale2y przez to rozumiei osobg prawn4 Iub frzycznqprowadzqcq

przedszkole,
4. gminie - nale?y przez to rozumiei Gming Kolbuszowa,
5. podstawowej kwocie dotacji * nale|y przez to rozumiei kwoty dotacji ustalone na

podstawie art.78b ustawy zdniaT wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz.tJ.20l7r,,
poz.2198 zpoLn zm.),

6. ustawie - nale2y przez to rozumie6 ustawg z dnta27 paldziemika20ITr. o finansowaniu
zadah oSwiatowych (Dz. U. z20I7r. poz.2203)

7 . ustawie o finansach publicznych - nale|y przez to rozumiei ustawg z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U . z 2017r.. poz. 2077)

8. ustawie Prawo oSwiatowe - naIe?y przez to rozumiei ustawg z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oSwiatowe (Dz. U. z2017r,,poz.59 zpo2n. zm.)

$3.
l. Organ prowadz4cy sklada corocznie w terminie do 30 wrzesnia roku poprzedzaj4cego rok

udzielania dotacji wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek zawiennastgpuj4ce dane:
1) dane o organie prowadz4cym;
2) dane ojednostce;
3) numer i datg wydania zezwolenia na prowadzenie jednostki lub zaSwiadczenia

o wpisie jednostki do ewidencji;
4) nazwa i numer rachunku bankowego - wlaSciwy do przekazania dotacji;
5) planowan4 liczbE uczni6w w roku budzetowym, ktorego dotyczy wniosek

o udzielenie dotacji;
6) planowanaliczba uczni6w nie bgd4cych mieszkaricami Gminy Kolbuszowa;



3.

4.

7) miesi4c od kt6rego jednostka rozpocznie dzialalnoSi (w przypadku jednostek nowo
zakladanych).

2. Wzor wniosku o udzielenie dotacji zbudletu Gminy Kolbuszowa okreSla zalqcznik nr I
do niniejszej uchwaly.
Organ prowadz4cy obowi4zany jest do zgloszenia wszelkich zmian danych wykazanych
we wniosku o udzielenie dotacji w tenninie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
organ dotuj4cy moze wezwac wnioskodawca do zlo?eniakorektv wniosku.

$4.
1. Wysoko3d dotacji w kaZdym miesi4cu jestuzalelniona od liczby uczni6w ustalonej wedlug

stanu na pierwszy roboczy dzieh miesi4ca.
2. Wz6r informacji stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly. .;

$s.l. Organ prowadz4cy sklada rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do
15 stycznia roku nastgpuj4cego po roku, na kt6ry otrzymano dotacjg.
2. W przypadku, gdy jednostka kot'rczy swoj4 dzialalnoSi , rozliczenie nale|y zlo|yc w ci4gu
15 dni od dnia zakohczeniadzialalnoscl
3. Dokumenty ksiggowe z tltulu wydatkowania dotacji, nale|y opisywac w nastgpuj4cy spos6b:
,,wydatek sfinansowany ze Srodk6w udzielonej dotacji z bud2etu Gminy Kolbuizowa,
odpowiednio w caloSci lub w czgsci (podai kwotowo) orazpieczgc i podpis dyrektora lub osoby
prowadz4cej".
4. Dotacja w czESci niewykorzystanej do korica roku budzetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoSci podlega
zwrotowi na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 27 sierpma 2009 roku o finansach
publicznych.
5. Rozliczenie wykorzystania dotacji zawieranastgpuj4ce dane:

1) dane o organie prowadz4cym;
2) dane ojednostce;
3) zbrorcze rozliczenie wykorzystania dotacji od pocz4tku roku
4) faktycznaliczba uczni6w w okresie sprawozdawczym:
5) zestawienie wydatk6w sfinansowanych ze Srodk6w dotacji:
6) pieczg| i podpis osoby/organu prowadz4cego.

6. Wzor rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki jednostki okresla zalqcznik nr 3 d,o
niniejszej uchwaly.

l.
$6.

Podstaw4 do przeprowadzema kontroli jest imienne upowaznienie zawieraj4ce:
l) numer upowa2nienia;
2) podstawg prawn4;
3) imig i nazwisko kontroluj4cego;
4) nazwQ i adres kontrolowanego;
5 ) miej sce przepr ow adzenia czynno Sci kontro lnych ;

6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.

Kontrola mohebyc przeprowadzana okresowo w ci4gu roku po uprzednim powiadomieniu
organu prowadz4cego o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli lub doraZnie
w przypadku, gdy okolicznoSci wskazuj4 na koniecznoSc podjgcia natychmiastowych
czynnoSci kontrolnych.
Kontroluj4cy ma prawo do:

l) wstgpu do kontrolowanej jednostki;
2) wgl4du do dokument6w zwi4zanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii

dokument6w i innych material6w w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem
wymo g6w pr zewidzianych w przep i s ach o drgbnych ;

2.

3.



AT.

5.

6.

7.

8.

9.

3) wgl4du do list obecnoSci i ich weryfikacji, w przypadku jednostek, o kt6rych mowa
w pkt 26 ust 2 ustawy.

Z przeprowadzonej kontroli kontroluj4cy sporzqdza protok6i, kt6rego jeden egzemplarz
przekazrtl e organowi prowadz4cemu.
Organowi prowadz4cemu kontrolowan4 jednostkg przysluguje prawo zgloszenia
umotywowanych zastrzeleh, co do ustaleri zawartych w protokole. Zasl.rzehenia nale?y
zglosic na piSmie w terminie l4 dni od dnia przekazania protokolu, o kt6rym mowa w ust.S.
W razie zgloszenia zastrzehen, o kt6rych mowa w ust.6 kontroluj4cy jest zobowrqzany
dokonai tch analizy, & W razie koniecznoSci podj4i dodatkowe czynnoSci kontrolne.
W przypadku uznania zasadnoSci zastrze\eh, kontroluj4cy dokonuje zmrany lub
uzupelnienia protokolu kontroli.
W razie nieuwzglgdnienia zastrzelen w caloSci lub w czgsci, kontroluj4cy przekazuje na
p i Smi e swoj e stano wi sko zglaszaj qc emu zastr zelenia.
W terminie 30 dni od zakohczenia postgpowania kontrolnego, Burmistrz Kolbuszowej
przekazuje organowi prowadzqcemu wyst4pienie zawierajqce oceng przedmiotu kontroli,
aw razie stwierdzenia uchybieri lub nieprawidlowoSci - zalecenia pokontrolne.
Organ prowadzqcy jest zobowiqzany,w terminie okreSlonym w wyst4pieniu pokontrolnym,
nie kr6tszym niz 14 dni, poinformowai Burmistrza Kolbuszowej o sposobie rcalizacjr
zaleceh pokontro lnych.

$7.
Traci moc Uchwala nr XLVIV5 82117 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada20l7r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek
oSwiatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidlowosci ich wykorzystania.

$8.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Uchwala wchodzi w Lycie po uplywie
Woj ew6dztwa Podkarpackie go.

$e.
l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

liig.r 1i17..



ZalqcznikNr I do Uchwaly Nr L/616/18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia I 9 stvcznia 20 1 8r.

Burmistfz Kolbuszowej

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ..,......

1. Nazwaiadresorganuprowadzqcego........... ..........._-.....

2. Nazwa i adres przedszkola

3. Numer i data wydania zezi.woleiiana prowadzenie jednostki lub zaswiadczenia o wpisie
jednostki do ewidencji ......

4. Nazwa i numer rachunku bankowego - wlasciwy do przekazania dotacji

5, Planowana liczbauczni6w:

Okres Planowana
liczba

uczni6w
og6lem

w fym: liczba
uczni6w

niepelnosprawnych
(podai wagg

niepelnosprawno$ci)

w tym: liczba
dzieci objgtych

wczesnym
wspomaganiem

rozwoju

w tym: Iiczba
dzieci

realizujqcych
zajgcia

rewalidacyjno-
wychowawcze

Styczeri
Siemieri
Wrzesieri
Grudziet'r

6. Planowana liczba uczni6w nie bgdqcych mieszkaricami Gminy Kolbuszowa....

7. Miesi4c od kt6rego jednostka rozpocznie dzialalnoSi (w przypadku jednostek nowo
zakladanych) ...,

PRZE NICT/ACY
Rady Miej w t/olbuszowej

(miejscowoSd i data)

tlur u Akksudrr\lilR

(podpis wnioskodawcy)



ZalqcznikNr 2 do Uchwaly Nr L/616/18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnra 19 stvcznia 2018r.

Burmist4p Kolbuszowej

Informacja o liczbie uczni6w na miesi4c ..... .... roku

L Nazwa i adres organu prowadzqcego... ..............;....;.......,.,..........,

2. Nazwa i adres przedszkola.

Nr telefonu kontaktowego... .....:..

Nazwa i numer rachunku bankowego - wlasciwy do przekazania dotacji

5. Liczba uczni6w w miesi4cu ,.. roku...,.,,
wynosi.
l) w tym niepelnosprawnych

(stan na pierwszy dzieh miesi4ca)

(rodzaj niepelnosprawnoSci z orzeczenra)
2) w tym dzieci objgtych wczesnym wspomaganiem rozwoju
3) w tym dzieci objgtych zajgcrami rewalidacyino-wychowawczymr.
4) w tym uczni6w, ktorzy nie s4 mieszkaricami Gminy Kolbuszowa .....

Dane uczni6w nie mieszkaircami I Gminv Kolbuszowa

aJ.

4.

Imig i nazwisko Data urodzenia Adres zamieszkania Gmina, w kt6rej
zamieszkuie uczeri

(miejscowo5d i data) (piecz4tka imienna i podpis osoby prowadzqcej plac6wkE)

PRZ:,1.U
Raci; iL{rej rv i{ \-iszc'lJ12l

,t1Cl

' Wypelnic w zakresie uczni6w do korlca roku przedszkolnego w roku kalendarzowym. w kt6rym uczen kofrczy 6 lat, nie bgdqcych uczniami
niepelnosprawnymi.



Zal4cznik Nr 3 do Uchwaly Nr L/616/18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 19 stycznia 2018r.

Burmistrz Kolbuszowej

Rozliczenie z wykonania otwymanej dotacji w roku.

1. Nazwa i adres orzedszkola.

rorcze rozlrczeme wvkorzvstanra dotaclr od u roku
Wyszczegolnienie Kwota
II Kwota dotacii otrzymanei od poczatku roku
2 Kwota wykorzystanei dotacii od poczatku roku
3 Kwota niewykorzystanei dotacii od poczatku roku

2.

J. zbi

cznaliczba uczni6w w okresie s wozdawcz

5. Zestawienie datk6w sfinansowan h ze Srodk6w dotac

(imig i nazwrsko osoby prowadz4cej dotowan4jednoitk|i
', 

'..t 
_

.(pieczqtka 
imienna I podpis osoby sporz4dzaj4cej sprawozdanie)

Og6lna liczba
uczni6w

w tym:
niepelnosprawnyclr

w fym: wczesne
wspomaganie

w tym: z
terenu innych

Kwiecien

Czerwiec

Sierr:iefr

Pa2dziernik

Numer
rachunku,
faktury lub

innego
dowodu

ksipgowego

Pelna kwota
zobowi4zania

Data
wystawienia,

rachunku,
faktury lub

innego
dowodu

Przedmiot
dokonanego
zakupu lub
platnoSci

Data
dokonanej
platno(ci

Wydatki
poniesione
z dotacji

Razem ze k6w dotacii:



Uwagi urzgdowe dotycz4ce rozliczenia udzielonej dotacji (nie wypetnia razticzaj4ca jednostka)

Weryfikacja wydatk6w pod wzglEdem
merytorycznvm

Weryfikacja wydatk6w pod wzglgdem
finansowym

Pieczg6 i podpis osoby upowaznionej ?o
wervfikacii

Pieczgt i podpis osoby upowaznionej do
weryfikacii

Data:, Data:

Zatw ier dza m rozliczenie :

(Podpis Burmistrza lub-upowa2nionej osoby)

PRZEWO zA,Cy
Rady Miejsk zowej

ntgr ini.K ksundtr tlilk


