PROJEKT

UCHWAŁA Nr ........./XII/2011
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa zasady udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom,
prowadzonym na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego
§2
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli jest przyznawana w wysokości 75%
ustalonych w budżecie Gminy Krzywcza wydatków bieżących ponoszonych
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na
jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego
w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego
wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Krzywcza.
§3
1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Gminy Krzywcza jest złożenie
przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole wniosku o udzielenie
dotacji do Wójta Gminy Krzywcza, w terminie nie później niż do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
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3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana sporządzić
i dostarczyć do 15-ego dnia każdego miesiąca informację o liczbie
wychowanków w danym miesiącu, na formularzu którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Liczba ta nie może być większa niż
deklarowana we wniosku o udzielenie dotacji
4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole jest zobowiązana sporządzić
i przekazać do 20 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału, rozliczenie
otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem celu wykorzystania dotacji oraz
roczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do dnia 15 stycznia
następnego roku i przekazać rozliczenie Wójtowi Gminy Krzywcza.
5. Wzór rozliczeń, o których mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
6. W przypadku, gdy podmiot kończy działalność w trakcie roku
kalendarzowego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, należy złożyć
w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.
7. Faktyczna liczba wychowanków w okresie przerwy wakacyjnej wyliczona
jest jako średnia arytmetyczna liczby wychowanków z pierwszego półrocza
danego roku szkolnego, a jeżeli działalność podmiotu jest krótsza, to z tego
okresu.
8. Do czasu otrzymania przez Gminę Krzywcza metryczki subwencji
oświatowej na dany rok dotacja na wychowanków niepełnosprawnych
będzie przekazywana w wysokości jak w miesiącu grudniu roku
poprzedniego. Rozliczenie dotacji nastąpi po otrzymaniu metryczki.
9. Dotacja przekazywana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy
niepublicznego przedszkola w 12 miesięcznych ratach w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca.
10. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy wykreślony został wpis
do ewidencji prowadzonej przez Gminę Krzywcza na podstawie art. 82 ust.
3 a ustawy o systemie oświaty.
11. Dotacji nie przyznaje się, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po
terminie lub jeżeli nie zawiera wymaganych danych .
§4
1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości
wykorzystania otrzymanej dotacji:
1) pod względem zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów
wykazanych w informacjach, o których mowa § 3 ust. 3,
2) pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami
określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty,
3) pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji na zasadach
określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, czyli pobrane
w nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
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3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Krzywcza.
Osoby takie mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz wglądu
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej
i dokumentacji z przebiegu nauczania
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

