
UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych 
prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 

4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy 
Swarzędz dla prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz: 

1)przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące 
jednostką samorządu terytorialnego, 

2)przedszkoli niepublicznych, 
3)innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny, zespół 

wychowania przedszkolnego), 
4)szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 

obowiązek szkolny. 

§ 2. 

Przedszkola wymienione w § 1 pkt 1 uchwały otrzymują dotację na każde dziecko 
w wysokości 100 % planowanych w budżecie gminy wydatków bieżących, w przeliczeniu na 
jedno dziecko w przedszkolach gminnych, które poniesie Gmina Swarzędz w roku udzielania 
dotacji, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

§ 3. 

Przedszkola wymienione w § 1 pkt 2 uchwały otrzymują dotację na każde dziecko 
w wysokości 75 % planowanych w budżecie gminy wydatków bieżących, w przeliczeniu na 
jedno dziecko w przedszkolach gminnych, które poniesie Gmina Swarzędz w roku udzielania 
dotacji, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. 
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§ 4. 

Inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 pkt 3 uchwały otrzymują dotację 
na każde dziecko w wysokości 40% planowanych w budżecie gminy wydatków bieżących, 
w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach gminnych, które poniesie Gmina Swarzędz 
w roku udzielania dotacji, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego 
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego - 
pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda 
organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niź do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

§ 5. 

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest 
obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Swarzędz dotację 
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Swarzędz. 

§ 6. 
1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub punkt 

przedszkolny, na okres jednego roku budżetowego. 
2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, nie 

później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 
1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny przekazuje Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, informację o liczbie uczniów 
wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja, ustaloną na podstawie 
dokumentacji przebiegu nauczania. 

2. Dotacje za miesiące lipiec-sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie 
uczniów na dzień 1 czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów. 

3. Wzór informacji o liczbie dzieci, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

4. Jeżeli do przedszkola lub punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci będące 
mieszkańcami innych gmin, osoba prowadząca przedszkole lub punkt przedszkolny oprócz 
informacji, o której mowa w ust. 1, przekazuje dane o dzieciach z innych gmin. 

5. Wysokość dotacji na dany miesiąc ustalana jest na każde dziecko wykazane we wniosku, 
o którym mowa w ust. 1 oraz 2 i przekazywana jest w 12 częściach, na wskazany we wniosku 
rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

6. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy. 
7. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty wykazane w rozliczeniu miesięcznym będą 

korygowane przy przekazywaniu kolejnej raty dotacji. 

§ 8. 

Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku: 

1)zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny, 
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2)wykreślenia z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty, 
3)nie wywiązywania się z obowiązków rozliczania otrzymanych części dotacji, 
4)odmowy udostępniania osobom kontrolującym wymaganej dokumentacji. 

§ 9. 
1. Ostatecznego rozliczenia udzielonej dotacji osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub 

punkt przedszkolny dokonuje w terminie do 15 stycznia roku następnego na druku stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny 
dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub 
punktu przedszkolnego. 

3. W ramach rozliczenia o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 31 marca, dotowanemu 
przekazuje się wyrównywanie dotacji należnej za rok poprzedni, w przypadku przekazania 
zaliczkowo dotacji niższej niż należna za dany rok. 

4. W przypadku nadpłacenia dotacji, kwota nadpłacona podlega zwrotowi na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 15 dni od poinformowania osoby prowadzącej szkołę, 
przedszkole lub punkt przedszkolny o wysokości nadpłaconej dotacji. 

5. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części na cel niezgodny z jej przeznaczeniem 
dotacja lub jej część wraz z odsetkami ustawowymi podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta 
i Gminy Swarzędz w terminie 15 dni od wezwania osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub 
punkt przedszkolny zobowiązanej do zwrotu. 

§ 10. 
1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz przysługuje prawo kontroli. 
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. 
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 kontrolujący może badać dokumenty i inne 

nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania 
dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny na żądanie 
kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji 
oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 

5. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół i wystąpienie pokontrolne 
wskazujące na dokonane ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych. 

6. Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli a w 
szczególności zbadane dokumenty i podpisy osób uczestniczących w kontroli. 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 
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§ 12. 

Traci moc uchwała nr XIV/140/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada 1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji publicznym szkołom prowadzonym przez 
inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną albo przez osobę fizyczną oraz 
niepublicznym: szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom, uchwała nr XVII/90/2007 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego oraz uchwała nr XXXII/188/2008 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielania 
i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby 
inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
gminy dla placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Z uwagi na funkcjonujące na 
terenie Miasta i Gminy Swarzędz placówki szkolne i przedszkolne zachodzi konieczność 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji. Ważne jest też, aby w jednym akcie prawa 
miejscowego znajdowały się uregulowania dotyczące dotowania przez jednostkę samorządu 
terytorialnego wszystkich tego rodzaju placówek. Uchwała zgodna jest z zapisem art. 80 ust. 
4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 
Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/345/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26 lutego 2013 r.

…................................................. ….............................................
(pieczątka placówki)                                                                                             (miejscowość, data)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

na rok budżetowy.....................

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola,placówki ........................................................................... 

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

................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego …...................................................................................

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

................................................................................................................................................................

3.  Imię,  nazwisko  i  telefon  kontaktowy osoby  sporządzającej  miesięczne  informacje  o  liczbie 

uczniów i wychowanków oraz roczne rozliczenie wykorzystania dotacji:

imię i nazwisko …......................................................................................................................

telefon kontaktowy …................................................................................................................

4. Data wydania i numer zaświadczenia  o wpisie do ewidencji publicznych lub niepublicznych, 

szkół, placówek:

data wydania zaświadczenia …..................................................................................................

numer zaświadczenia o wpisie …...............................................................................................

5. Data rozpoczęcia działalności przedszkola, szkoły, placówki …......................................................

6. Planowana miesięczna liczba dzieci, uczniów …..............................................................................

w tym liczba dzieci spoza Gminy Swarzędz..............................................................................

7. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:

nazwa banku …..........................................................................................................................

nr rachunku …............................................................................................................................

Sporządził: …......................................... …..............................................................
(Podpis, nr telefonu) (Pieczątka i podpis organu prowadzącego 

lub osoby uprawnionej)
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXVIII/345/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26 lutego 2013 r.

…................................................. ….............................................
(pieczątka placówki)                                                                                             (miejscowość, data)

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

miesiąc i rok .....................

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola,placówki ........................................................................... 

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

................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego …...................................................................................

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

................................................................................................................................................................

3. Nazwa banku oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania dotacji:

nazwa banku …..........................................................................................................................

nr rachunku …............................................................................................................................

4. Liczba dzieci, uczniów w danym miesiącu …...................................................................................

w tym liczba dzieci spoza Gminy Swarzędz*............................................................................

Sporządził: …......................................... …..............................................................
(Podpis, nr telefonu) (Pieczątka i podpis organu prowadzącego 

lub osoby uprawnionej)

* Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych.  

Id: JTPFJ-CFLQW-RLHEP-NACGM-XZUTE. Podpisany
——————————————————————————————————————————————

Strona 7



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/345/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26 lutego 2013 r.

…................................................. ….............................................
(pieczątka placówki)                                                                                             (miejscowość, data)

ROZLICZENIE ROCZNE

dotacji otrzymanej w ..................... r.

1. Pełna nazwa i adres szkoły, przedszkola,placówki ........................................................................... 

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

................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego …...................................................................................

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

................................................................................................................................................................

Miesiąc Rzeczywista 
liczba 

uczniów, 
dzieci

Stawka 
dotacji na 1 

ucznia, 
dziecko

Kwota dotacji 
należnej

Kwota 
otrzymanej 

dotacji

Różnica

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Sporządził: …......................................... …..............................................................
(Podpis, nr telefonu) (Pieczątka i podpis organu prowadzącego 

lub osoby uprawnionej)
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