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UCHWAŁA Nr XXXIV/251/2009
RADY GMINY MANOWO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie okre ślenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla sz kół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych prz edszkoli oraz niepublicznych 

zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przeds zkolnych prowadzonych na 
terenie Gminy Manowo.

(Szczecin, dnia 11 grudnia 2009 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 
1304; z 2004 r. Dz. U. Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 
2781; z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 
1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, 
Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 
458) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz 
wychowania przedszkolnego w formach niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego i 
punktu przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Manowo.

§ 2. Tryb udzielania dotacji:
1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Manowo szkołę 

niepubliczną, przedszkole niepubliczne oraz wychowanie przedszkolne, o których mowa 
w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Manowo dotację.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej:
1) niepubliczne przedszkole;
2) wychowanie przedszkolne w formie:

a) niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego,
b) niepublicznego punktu przedszkolnego;

3) niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.
3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być przedstawiony organowi właściwemu do 

udzielania dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
1) nazwę i adres szkoły niepublicznej/przedszkola niepublicznego/zespołu wychowania 

przedszkolnego/ punktu przedszkolnego;
2) imię, nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący;
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych;
4) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;
5) planowaną liczbę uczniów w następujących okresach:

a) styczeń - sierpień,
b) wrzesień - grudzień;

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



6. Do wniosku należy dołączyć wykaz planowanych uczniów wraz z datą urodzenia i 
adresem zamieszkania.

§ 3. Podstawa obliczania dotacji:
1. Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia 

zamieszkałego na terenie Gminy Manowo w wysokości równej 75% wydatków bieżących 
ponoszonych - w przeliczeniu na jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola 
publicznego przez Gminę Manowo, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Manowo.

2. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 uczęszcza uczeń nie będący 
mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, 
zwraca koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 1.

3. Dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 przysługują na każdego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy 
Manowo w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych - w przeliczeniu na 
jednego ucznia - na prowadzenie przedszkola publicznego przez Gminę Manowo, z tym 
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Manowo.

4. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 ust. 2 
pkt 2 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania 
przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji 
udzielonej zgodnie z ust. 3.

5. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia 
w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w 
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Manowo.

6. Podstawą obliczenia dotacji dla szkoły, o której mowa w § 3 ust. 5 stanowi algorytm 
określany corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok 
budżetowy.

7. Dotacja udzielana jest na okres roku budżetowego.

§ 4. Przekazywanie i rozliczanie dotacji:
1. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę niepubliczną, przedszkole 

niepubliczne, zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny składa do 
Urzędu Gminy Manowo informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy 
dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Wzór sprawozdania miesięcznego 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wzrost liczby uczniów, ponad planowany we wniosku składanym nie później niż do 30 
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, nie stanowi podstawy do 
zwiększenia wysokości dotacji.

3. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne, niepubliczny zespół wychowania 
przedszkolnego, niepubliczny punkt przedszkolny składa w Urzędzie Gminy Manowo, do 
10 dnia każdego miesiąca, wykaz uczniów, uczęszczających do przedszkola, wraz z datą 
urodzenia i adresem zamieszkania według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który 
udzielana jest dotacja.

4. Dotacje przekazywane będą w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego 
miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku po złożeniu informacji, o której 
mowa ust. 1 i ust. 3.

5. Do czasu uzyskania przez gminę informacji o wysokości wydatków bieżących 
ponoszonych na prowadzenie przedszkola publicznego, dotacja przekazywana będzie 
zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim.

6. Do czasu naliczenia Gminie Manowo ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 
dany rok budżetowy, dotacja będzie przekazywana zaliczkowo i wyliczona w oparciu o 
planowane kwoty subwencji oświatowej w projekcie uchwały budżetowej.

7. Za okres wymieniony w ust. 5 i 6 dokonane zostanie wyrównanie udzielonej dotacji.
8. Dotacje przeznaczane są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkół i placówek określonych w § 2 ust. 2.



9. Organ prowadzący szkołę niepubliczną, przedszkole niepubliczne, zespół wychowania 
przedszkolnego lub punkt przedszkolny rozlicza się z otrzymanej dotacji w terminie do 10 
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano dotację. Wzór 
rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tryb i zakres kontroli dotacji:
1. Na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Manowo pracownicy Urzędu Gminy 

Manowo mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.
2. Kontrola dotacji obejmuje:

- zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o 
których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 3,

- prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z § 4 ust. 9.
3. Kontrolę przeprowadza się w oparciu o udostępnianą przez organ prowadzący szkołę 

lub placówkę dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu 
nauczania, stanowiącej podstawę sporządzania informacji, o których mowa w § 4 ust. 1, 
ust. 4 i ust. 8.

4. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacje były pobrane nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, nadmiernie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z 
odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia 
informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o 
stwierdzeniu nieprawidłowości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

Wniosek o udzielenie dotacji z bud żetu Gminy Manowo na rok ...

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

Informacja o liczbie uczniów za miesi ąc ... rok ...

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

Rozliczenie wykorzystania dotacji za miesi ąc ... rok ...


