
' ZARZADZENIE Nr 339/15

Burmistrza Gmi ny i Miasta Gzenrvionka-Leszczyny

z dnia 3 sierpnia 2015r.

dotyczqce przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r.
poz. 1118 z p62n. zm.) projektu Uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budietu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka.Leszczyny, nie bgdqcym jednostkami bud2etowymi
oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowo5ci ich pobrania i wykorzystania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaly
Nr |X138/15 z dnia 26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdovtym i i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z po2n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

W celu poznawania opinii organizaqi pozarzqdowych i podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U.22014 r. poz. 1118 z po2n. zm.) dzialalqcych na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglaszam pzeprowadzenie konsultacji
w przedmiocie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrlrionce-Leszczynach
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud2etu gminy dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny, nie bgdqcym jednostkami bud2etowymi oraz trybu
i zakresu kontroli prawidlowo6ci ich pobrania i wykorzystania.

s2

1. lnformacja o podjqtych konsultacjach wtaz z projektem uchwaly w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud2etu gminy dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny, nie bgdqcym jednostkami bud2etowymi oraz trybu
i zakresu kontroli prawidlowo6ci ich pobrania i wykorzystania zostanie
opublikowana na stronie internetowej Urzqdu Gminy i Miasta w Czenvionce-
Leszczynach w dniu 6 sierpnia 20'15 r. w zakladce ,-Aktualno6ci".

2. Termin wyra2enia opinii pzez organizacje pozarzqdowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego



i o wolontariacie wynosi 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach
projektu uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budietu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na tereniL
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie bqdqcym jednostkami budietowymi
oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowo6ci ich pobrania i wykorzystania
poddanej konsultacjom na stronie internetowej Urzqdu Gminy i Miasta w czerwionce-
Leszczynach.

3. lnformacja, wraz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej opublikowano
projekt uchwaty, o kt6rej mowa w ust. 1, zostanie zamieszczona r6wnie2 w formie
obwieszczenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Uzqdu Gminy i Miasta w czerwionce-
Leszczynach.

4. Projekt uchwaly, o kt6rel mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

5. Za pzeprowadzenie konsultacji w pzedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest
Wydzial Edukacji Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

6. Konsultacje mogq mie6 formg:

1) w pzypadku zgloszenia wniosku paez minimum 3 organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie
bezpo6redniego otwartego spotkania,

2) wyraZenia pisemnej opinii, kt6rq nale2y zlo2yc zgodnie z terminem
okreSlonym w ust. 2 w Urzqdzie Gminy i Miasta w Czerwionce_
Leszczynach.

7. Nie pzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym
w ust. 2 oznacza akceptaciq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w ust. 1.

s3.

1. sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzgdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4.

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu Edukacji.

s5.

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalecznik do Zazedzenia Nr 339/15
Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3.08.3015r.

BUNMISTRZ
(iMINY I MIASTA

Czerwionka-Leszc4my
Projekt

Uchwala Nr ...,.,....
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budietu gminy dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie bgdqCym
jednostkami budietowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci ich pobrania
iwykorzystania.

Na podstawie: art. 90 ust.'|, ust. 1a, ust.'lb, ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 wzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty (t. j.Oz.U.z 2004 r., Nr 256, poZ.2572 z p62n. zm.), art.18ust.2 pkt. 1S,art.40
ust.1 i art. 41 ust.. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. 22013 r., poz.
594 z p62n. zm.), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu
pzez Komisjg OSwiaty, Kultury i Sportu, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastQpuje:

ZAGADNIENIA WSTEPNE

sl
Niniejsza uchwala reguluje:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla niepublicznych ptzedszkoli zakladanych i prowadzonych pzez osoby prawne
lub fizyczne na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

2) wysokosc kwot dotacji, w przypadkach dotacji, dta kt6rych pzepis ustawy okresla stawkg
minimalnq;

3) tryo izakres przeprowadzania kontroli prawidlowosci wykorzystania udzielonej dotacji.

TRYB UDZIELANIA DOTACJI

s2
osoba prowadzqca niepubliczne pzedszkole pzedklada Burmistrzowi Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny wniosek o udzielenie dotacji na dany rok budzetowy, w ierminie do
30 wrzesnia roku poprzedzajqcego udzielenie dotacji.

Na wniosek osoby prowadzEcej niepubliczne pzedszkole Burmistz Gminy i Mjasta
Czerwionka-Leszczyny mo2e wyrazid zgodQ na odstqpienie od terminu, o kt6rym mowa
w ust. 1 lub na udzielenie dotacji w terminie wczesniejszym niz od poczEtku nastepnego roku
budzetowego.

Wniosek powinien zawieraC:
1) nazwisko, imiq (nazwq) i adres (siedzibe) osoby fizycznej (prawnej) prowadzEcej

przedszkole;
2) r.'um9J rachunku bankowego przedszkola niepublicznego, na kt6ry bQdq przekazywane

Srodki naleznej dotacji;
nazwisko i imig, petnionq funkcjq osoby reprezentujAcej organ prowadzqcy pzedszkole
niepubliczne;
petnq nazwg i adres pzedszkola niepublicznego;
numer identyfikacji podatkowej (NlP) oraz numer okreslajqcy wpis do krajowego rejestru
urzQdowego podmiot6w gospodarki narodowej (REGON);
date i numer zaswiadczenia o wpisie do ewidenc.ii niepublicznych przedszkoli prowadzonej
przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;

1.

3)

4)
5)

o,



4.

7) planowanE liczbq dzieci, kt6re uczgszczac bqdq do pzedszkola niepublicznego
w roku, w ktorym ma byc udzielona dotacja w okresach: styczen-sierpiei oraz wzesien-
grudzien, w tym:
a) planowanq liczbg dzieci niepelnosprawnych z okresleniem rodzaju niepelnosprawnosci,
b) planowana liczbe dzieci objetych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

8) planowanE liczbQ dzieci niebqdqcych mieszkaicami Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny, kl6rzy uczeszczac beda do przedszkola niepublicznego w roku, w kt6rym ma
by6 udzielona dotacja, z uwzglgdnieniem ppkt: Za i 7b;

9) oswiadczenie o spelnianiu lub nie spelnianiu pzez pzedszkole niepubliczne warunk6W
o kt6rych mowa w g 3 ust.1 pkt 1-9.

Dotacja udzielana jest na kazde dziecko uczeszczajEce do pzedszkola niepublicznego, kt6re
ukofczylo co najmniej 2 lata i 6 miesiecy 2ycia, wykazane w informacji miesiecznej 

-o 
liczbie

dzieci z uwzglednieniem: dzieci niepelnosprawnych (z okresleniem rodzaju
niepelnosprawnosci), obietych wczesnym wspomaganiem oraz zamieszkalych na terenle
innych gmin, skladanej pzez osobe prowadzqcE przedszkole niepubliczne do Burmistrza
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w lerminie do 5 dnia kazdego miesiqca, wedlug stanu
na pierwszy dzien roboczy miesiEca. Dotacja przekazywana jest w 12 ru:€Lch.

Miesiqczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o kt6rej mowa w ust.4
i_ wyplacana do konca miesiqca, z wyjEtkiem miesiqca grudni,, kiedy wyplacana jest do
15 grudnia, na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego, o kt6rym'mowa v\r ust. 3
pkt.2.

Wzory wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3 oraz informacji miesiecznej, o kt6rej mowa w ust. 4
stanowiq odpowiednio za{qczniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwaly.

5.

PODSTAWA OBLICZENIA DOTACJI

s3

'1. PodstawE obliczenia dotacji dla przedszkola, kt6re:
1 ) realizuje programy wychowania pzedszkolnego

wychowania przedszkolnego;
uwzgledniajqce podstawe programowq

2) zapewnla bezplatne nauczanie, wychowanie i opieke w czasie nie kr6tszym ni2 s,5
godziny dziennie;

3) przeprowadza rekrutacjq dzieci w oparciu o zasadg powszechnej dostQpnosci;4) zatrudnia nauczycieli posiadaiqcych kwatifikacje bkreslone w aarqonycl'r pzepisach lub
w uzasadnionych pzypadkach za zgodE kuratora oswiaty, osoby ni;bedqce nauczycielami
do prowadzenia z4ec toA,i4qcych zainteresowania, posiadai{ce przygotowanie'uznane

. przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia aanycn zilgC;
5) pobiera oplaty za kozystanie z wychowania pzedszkolnego w-czasie' przekra czaiEcym

-. wymiar zajq6, o ktorym mowa w pkt2 nie przekraczajqce 1 i za ka2dq godzinq zajq6; 
' '

6) prowadzi .dokumentacie przebiegu nauczania, wychowania i op-ieXi uitat;'nq Ota
przedszkoli publicznych;

7) zapewnia liczbe uczni6w w oddziale przedszkolnym nieprzekraczaiecE maksymalnej liczby
uczni6w w oddziale pzedszkora pubricznego, okresronej w pr26pisacrr ivyaanicn na
podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oswiaty;

8) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedag'ogicznq zgodnie z pzepisami wydanymi
,. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oSwiaty;
9) stosuje zasady pzyjmowania do publicznych pzedszkoli, okreslone w rozdziale 2a ustawy

o systemie oswiaty;
jest kwota r6wna wydatkom bie2qcym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkorach
prowadzonych przez Gming i Miasto Czenvionka-Leszczyny, pomniejszonym
g oplaty za korzysranie z wychowania pzedszkornego oraz za iyzijwieriie, sta'nowi{ce
dochody budzetu gminy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4.

PodstawE obliczenia dotacji dla przedszkola, kt6re nie spe.lnia warunk6w, o kt6rych mowa
w ust. 1 pkt 1-9 jest 75% ustalonych w budzecie Gminy i Miasta czenrvionka-Leszczyny



4.

5.

wydatk6w biezEcych ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gming,
w przeliczeniu na jedno dziecko, pomniejszonych o oplaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego otaz za wyzywienie, stanowiqce dochody budzetu gminy, z zastzezeniem
ust. 3 i 4.

Na niepelnosprawne dziecko udzielana jest dotacja w wysokosci 100% kwoty przewidzianej na
niepelnosprawne dziecko uczqszczajEce do przedszkola publicznego, w czQsci oswiatowej
subwencji og6lnej otzymywanej ptzez Gming i Miasto Czeruvionka-Leszczyny,
z uwzglednieniem rodzaju niepelnosprawnosci.

Na dziecko objgte wczesnym wspomaganiem rozwoju udzielana jest dotacja
w wysokoSci 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko, objete wczesnym wspomaganiem
rozwoju, w czgsci oswiatowej subwencji ogotnej otzymywa nej przei Gminq i-Miasto
Czerwionka-Leszczyny.

Kwota dotacji uwzglednia zmiany w planie wydatk6w bie2ecych ponoszonych
w przedszkolach prowadzonych przez Gminq i Miasto Czeruionka-Leszczyny dokonywane
w trakcie roku budzetowego otaz zmiany liczby dzieci w tych peedszkolach.

TRYB ROZLICZANIA UDZIELONEJ DOTACJI

s4
1. Kwoty dotacji udzielanej w roku bud2etowym pzedszkolu niepublicznemu, podlegaiq

rozliczeniu poprzez:

1) pzedstawlenie przez osobe prowadzEcE przedszkole niepubliczne informacji miesiecznej
o liczbie dzieci, o kt6rej mowa w S 2 ust. 4;

2) przedstawienie pzez osobe prowadzqcq przedszkore niepubliczne, w terminie do
10 stycznia roku nastepnego, po roku na kt6ry zostala udzielona dotacja, rozliczenia
dotacji za dany rok, zawierajqcego:

J.

a) faktyczne liczbe dzieci, kt6re uczeszczary do peedszkora niepubricznego
z wyszczeg6lnieniem kazdego miesiqca roku, na kt6ry udzielona zostala dotacfa,w tym liczbQ dzieci niepelnosprawnych (z uwzglgdnieniem rodziju

. niepetnosprawnosci) i liczbe dzieci objetych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
b) lqcznq kwotQ dotacji otrzymanej wokresie rozliczeniowym,
c) wyszczeg6lnienie rodzaj6w wydatk6w,
d) dane dotyczqce rachunk6w, faktur lub innych dokument6w ksiqgowych,w szczegolnosci: data. wystawienia, opis i numer dokumentu z petnq Xwotq

zobowiezania, pzedmiot dokonanego zakupu lub platnoSci, termin 'zaplaty
zobowiEzania, kwota anga2ujaca Srodki z dotacji,

e) lqcznq kwote wydatk6w poniesionych w ramach ottzymanej dotacji,f) kwotQ niewykozystanej dotacji;

3) ustalenie, w terminie do 31 stycznia roku nastepnego po roku, na kt6ry zostala udzielona
dotacja, przypadaiqcej na zecz Gminy i Miasta czenvionka-Leszczyny hareznosci z tytulu
zwrotu.dotacji pobranej nienaleznie, w nadmiernej wysokosci lub dotacji wykorzystanej
nlezgodnie z jej ptzeznaczeniem.

w pzlpadku stwierdzenia nieprawidlowosci w informacji, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt. 1 lub
w rozliczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, osoba prowadzeca przedszkole niepubiiczne jest
obowiazana do niezwlocznego pzedstawienia na pismie organowi dotuiqcemu korekty
podanej wczesniej informacji.

w terminie do dnia 3'l stycznia roku nastepnego po roku, na kt6ry zostala udzielona dotacja
osoba prowadzqca przedszkole niepubliczne dokonuje zwrotu wykazanej w rozliczeniu
kw.oty niewykorzystanej dotacji, o kt6rei mowa w ust. i pkt 2f, na rachune( UrzQdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.



4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z pzeznaczeniem, pobrane.l
nienale2nie lub w nadmiernej wysokoSci, Burmistrz Gminy iMiasta Czenrvionka-Leszczyny
powiadamia pisemnie osobe prowadzEce pzedszkole niepubliczne o kwocie dotacji
wymaganej do zwrotu oraz terminie dokonania jej zwrotu zgodnie z ustawA o finansach
publicznych.

Ustalona kwota zobowiqzania Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny z tytulu wyr6wnania
dotac.ii nale2nej za dany rok budzetowy paekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola,
o kt6rym mowa w $ 2 ust. 3 pkt 2, w terminie do 28 lutego roku, w kt6rym dokonywane jest
rozliczenie dotacji.

W pzypadku zakorlczenia dzialalnosci w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego
lub utracenia prawa do otzymryania dotacji, osoba prowadzqca peedszkole niepubliczne
dokonuje zwrotu dotacji na rachunek Uzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny,
w terminie do konca miesiqca nastepnego po miesiqcu zakonczenia dzialalnosci, bEdz
otrzymuje ewentualnq dop{ate do dotacji za rok popzedni na wskazany przez siebie rachunek.

Wz6r rozliczenia dotacji, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2 stanowi zalEcznik nr 3 do niniejszej
Uchwaly.

TRYB IZAKRES KONTROLI PRAWIDTOWOSCI POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI

ss
Przedszkola niepubliczne, kt6re otzymaly dotacje z budzetu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny na dofinansowanie rcalizacji zadafi w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki,
w tym profilaktyki spolecznej, podlegaja kontroli w zakresie terminowosci i sposobu rozliczania
dotacji, zetelnosci i prawidlowosci przedstawianych informacji o llczbie wychowank6w oraz
wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

Beneficjent dotacji zobowiEzany jest do prowadzenia dokumentacji umo2liwiajqcej ustalenie
liczby wychowank6w pzedszkola oraz umozliwiajqcej sprawdzenie ptzez donatora
prawidlowosci naliczania, pobierania i wykozystania dotacji.

Kontroli podlega w szczeg6lnoSci:

1 ) terminowosc rozliczania dotacji;

2) zgodnosc stanu faktycznego z informacjami pzedstawianymi pzez osobQ prowadzqcq
kontrolowane peedszkole organowi dotujEcemu zgodnie z S 2 ust. 4 oraz S 4 ust. 'l pkt 2
niniejszej Uchwaly;

3) prawidlowoS6 wykozystania dotacji, wylecznie na cele okreSlone w art. 90 ust. 3 d ustawy
o systemie oswiaty.

Kontrola moze byc pzeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykozystaniu:

1) okresowo - po upeednim powiadomieniu osoby prowadzEcej pzedszkole niepubliczne
oraz dyrektora przedszkola o terminie planowanej kontroli, nie p62niej ni2 na 7 dni przed
rozpoczeciem kontroli;

2) dota2nie - w pzypadku, gdy zaistniale okolicznosci wskazujq na koniecznosc podjecia
natychmiastowych czynnosci kontrolnych.

PodstawE peeprowadzenia kontroli jest imienne upowaznienie Burmistea Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny okreslajqce:

1) imiq i nazwisko osoby (os6b) pzeprowadzajqcej (przeprowadzajqcych) kontrolQ,

2) nazwe jednostki kontrolowanej,

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) datQ rozpoczQcia izakonczenia kontroli.

6.

7.

1.

4.

5.



6. Kontrola mo2e mie6 miejsce zarowno w siedzibie osoby prowadzqcej kontrolowany podmiot,
jak i w prowadzonym ptzez niq przedszkolu, bqd2 w siedzibie kontrolujecego.

7. Kontrolujecy dokonuje ustalen stanu faktycznego w zakresie objqtym przedmiotem kontroli na
podstawie dokumentow i innych nosnik6w informacji zebranych w toku postepowania
kontrolnego, kt6re majq lub mogE mie6 znaczenie dla oceny prawidlowosci naliczenia,
pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz
dokumentacji przebiegu nauczania.

8. W terminie do 21 dni od dnia zakonczenia pzeprowadzone.i kontroli sporzqdza sie protok6l,
kt6ry zawiera w szczegolno6ci:

1) datg rozpoczecia i zakohczenia o@z rodzd przeprowadzonej kontroli;

2) podstawe prawnq przeprowadzenia procesu kontrolnego;

3) dane statutowe kontrolowanej jednostki: okreslenie ,iednostki kontrolowanej, adres,
REGON, Nle imiQ i nazwisko dyrektora ,iednostki kontrolowanej oraz osoby prowadzqcej
(pzy uwzglednieniu zmian w czasie objetym kontrolE);

4) okreSlenie formy organizacyjno-prawnei iednostki kontrolowane.i;

5) imiq, nazwisko, stianowisko slu2bowe kontrolujqcego lub kontrolujacych, nazwe stanowiska
pracy, numer i date obowiEzylvania upowaznienia do kontroli;

6) zakres kontroli (obszary objQte kontrola, informacje dotyczEce kontrolowanego zadania,
jezeli kontrola dotyczy wykonania okreslonych czynnosci);

7) okreslenie okresu objQtego kontrolE;

8) podjQte czynnosci pzeprowadzone w czasie procesu kontrolnego;

9) wykaz ustalen pzeprowadzone.l kontroli;

10) wyszczeg6lnienie zalqcznik6w do protokolu;

1 1) informacje o dokonaniu wpisu do ksiq2ki kontroll;

12) okreslenie ujawnionych uchybien (nieprawidlowosci) oraz ich ptzyczyn iskutk6w;
13) podpisy kontrolujEcego (kontrolujqcych), dyrektora jednostki kontrolowanej i osoby

prowadzqcej przedszkole niepubliczne, a w przypadku odm6wienia podpisania protokolu
pzez dyrektora jednostki kontrolowanej lub osobQ prowadzqcq - informacje o odmowie
podpisania protokolu spozEdzonE pzez kontrolujqcego;

14) datQ oraz miejsce podpisania protokolu;

15) informacjq o ilosci egzemplazy przygotowanego protokolu otaz o ptzekazaniu jednego
egzemplarza osobie prowadzEcej kontrolowane pzedszkole;

16) parafki kontrolujqcego oraz osoby prowadzqcej jednostke kontrolowane na kazdej stronie
protoko.lu.

9. W peypadku odmowy podpisania protokolu pzez dyrektora jednostki kontrolowanej lub
osobe prowadzEcE niepubliczne pzedszkole, kontrolujEcy dokonuje weMikacji jej przyczyn.
W razie potrzeby podejmuje czynnosci kontrolne uzupelniajEce, na podstawie kt6rych mogq
zostao wprowadzone zmiany w protokole kontroli.

10. W pzypadku niepodjecia uzupelniajecych czynnosci kontrolnych, kontrolujqcy pEekazuje na
pismie swoje stanowisko kontrolowanemu.

11 . W przypadku zasttzezefi do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanej ,iednostki moze odmowic
podpisania protokolu skladajec do Burmistza Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny pisemne
wyjasnienia geyczyn tej odmowy, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu.

12. Odm6wienie podpisania protokotu pokontrolnego przez dyrektora jednostki kontrolowanej lub
osobe prowadzqcq kontrolowane peedszkole niepubliczne nie powoduje ustania
przygotowania i przekazania zalecen pokontrolnych.

'13. Kierownik jednostki kontrolowanej, kt6ry otrzymal zalecenia pokontrolne, w czasie do 2'l dni
od daty ich otzymania, jest zobowiqzany pisemnie powiadomic osobe zatzqdzqqcq kontrole



POSTANOWENIA KONCOWE

s6
Traci moc uchwala Nr xxxlll423l13 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia
27 czetwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budletu gminy dla
niepublicznych pzedszkoli nie bqdEcych jednostkami budzetowymi, prowadzonych pzez osoby
prawne bEd2 fizyczne oraz zasad kontroli prawidlowosci wykozystania udzielonej dotacji,
z p6Zniejszymi zmianami.

s7
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s8
uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku uzedowym wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

o ich wdro2eniu, jak r6wniez o zaawansowaniu realizacji zalecei bedqcych w toku.
W pzypadku niezrealizowania zalecen nalezy okresliC powody uniemozliwiajEce ich
wdro2enie.

14. Na podstawie protoko.lu kontroli kontrolujqcy spozEdza wystEpienie pokontrolne, w kt6rym
zawarte sq wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzqcej kontrolowany podmiot.

15. Kontrolowany, do kt6rego zostalo skierowane wystEpienie pokontrolne .jest obowiqzany
w terminie 21 dni od daty ich otrzymania zawiadomi6 kontroluiqcego o sposobie reallzacji
zalecen pokontrolnych.
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Zalqczniknr 1

do Uchwaty nr... ... .... .

Rady Miejskiej
w Czeruyionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
ZBUOilETU GMTNY t MIASTA CZERWIONKA.LEsZcTNY DLA NIEPUBLIcZNEGo

PRZEDSZKOLA, NtE BEDACEGO JEDNOSTKA BUDzETOWA

NA ROK

Czq56 I

DANE ORGANU PROWADZACEGO PRZEDSZKOLE

Wnioskodawca**: I-l osoba prawna [-l osoba fizyczna

Rachunek bankowy wla6ciwy do pzekazywania naleznej dotacji:

Numer rachunku bankowego pzedszkola niepublicznego

Dane osoby/os6b reprezentujqcellreprezentujqcych organ prowadzqcy przedszkole niepubliczne:

Nazwisko i imig

Petniona

adres
Kod pocztowy Miejscowo66 Ulica Nr domu Nr lokalu

1



Gzq56 ll

DANE PMEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

Numer i data zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji pzedszkoli niepublicznych prowadzonej
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny:

przez

Nazwa

Czg56 lll

DANE O PLANOWANEJ LICZBIE DZIEC!W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM,
KTORE UKOICZYLY 2 LATA I 6 MTESIECY zyctA

1. Planowana liczba dzieci w okresie stvczeh - sierpieh:

2. Planowana liczba dzieciw okresie wzesieh - orudziefi:

Liczba dzieci zamieszkalych na terenie Liczba dzieci zamieszkalych na terenie

Liczba dzieci zamieszkalych na terenie Liczba dzieci zamieszkalych na terenie

Adres przedszkola:

Kod pocztowy MiejscowoS6

Ulica Nr domu Nr lokalu

NIP

Kontakt*"*:
tel. stacjonarny:
tel. kom6rkowy:
adres e-mail

2



ta,

Czg5c lV

E I PODPTS OSOBY PROWADZACEJ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

OSwiadczam,2e:
1) przedszkole niepubliczne wykazane w cz. ll niniejszego wniosku:

E spelnia** l--l nie spelnia**

warunki/warunk6w, o kt6rych mowa w S 3 ust. 1 pkt 1-9 Uchwaly nr........ Rady Miejskiej
w Czenarionce-Leszczynach w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budzetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta
Czenuionka-Leszczyny, nie bgdqcym jednostkami budzetowymi oraz trybu i zakresu
kontroli prawidlowoSci ich pobrania i wykozystaniazdnia . ...........;

2) wszystkie podane przez mnie dane sq zgodne ze stanem faktycznym;

3) znane mi sq przepisy o odpowiedzialno5ciza naruszenie finans6w publicznych,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno6ci za naruszenie
dyscypliny finans6w publicznych (t.j. Dz. U.22013 r. poz. 168).

Czytel ny podpis (pieczqtka) skladajqcego wn iosek

MiejscowoSA, data

Pouczenie:
1) Wniosek powinien byC wypelniony czytelnie izawieraC dane zgodne z wpisem do ewidencji.
2) W pzypadku zmian danych dotyczqcych w szczegdlnoSci: adresu organu prowadzqcego, nr konta

bankowego, nr telefon6w, adresu e - mail podanych we wniosku, nale2y pisemnie poinformowaC
o zmianach Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

* Formulaz iest przeznaczony dla os6b fizycznych oraz os6b prawnych prowadzqcych na terenie Gmina i Miasta Czetwionka-
Leszczyny prze dszkola niepu bliczne.
Podstawa prawna: aft. 90 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2ST2 z p62n. zm.)
Termin skladania wniosku: do 30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok udzielenia dotacji
Mieisce zlo2eniaLttniosku: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ut. Parkowa $ 44-230 Czerurionka-Leszczyny... zaznaczyCl X dlaSciwe
-"wypelniC wlaSciwe
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Zalqczniknr 2
do Uchwaly nr...........
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistn
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

TNFORMACJA MTESTECZNA
O AKTUALNEJ LICZBIE DZIECI W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

WG STANU NA PTERWSZY DZTEN ROBOCil MIESIACA ...... 20.......ROKU.*

1. Nazwisko, imig (nazura) iadres (siedziba) osoby frzycznei (prawnej)
prowadzqcei przedszkole :

2. Nazwa iadres przedszkola:

Liczba dzieci uczgszczajqcych do przedszkola niepubticznego wg stanu na
pielwszy dzief roboczy miesiqca.. ....20.....r.

Nazwisko, imiq (nazwa):

Kod pocztowy Miejscowo6C Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwa:

Kod pocztowy Miejscowo56 Ulica Nr domu Nr lokalu

t



Dane dotyczqce dzieci, kt6re ukoriczyty 2 lata i 6 miesiqcy Zycia:

Ogolem, liczba dzieci:

w tym: dzieci niepelnosprawne posiadajqce
ozeczenie o potzebie ksztalcenia
specjalnego**

liczba dzieci
objetych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju***

ogolem liczba dzieci rodzal
nieoelnosorawnoSci

bgdqcych
mieszkafcami
Gminy
iMiasta
Czerwionka-
Leszczyny

nie bgdqcych
mieszkaicami
Gminy
iMiasta
Czenrvionka-
Leszczyny

ogolem

4. lnformacja o zmianie rachunku bankowego***":

Nowy numer pzedszkola niepublicznego, na kt6ry ma by6 pzekazywana dotacja:

5. oswiadczenie i podpis osoby prowadzqcej przedszkole niepubriczne

OSwiadczam,2e:

1) wszystkie podane przeze mnie dane
2) jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci

z art. 82 ustawy Kodeks karny
(t.j. Dz. U.22013 r. poz.186zpo2n.

sq zgodne ze stanem faktycznym;
za nienale2ne pobranie dotacji wynikajqcej
skarbowy z dnia 10 wzeSnia 1gg9r.

zm.)

Czytelny podpis, pieczqtka skladajqcego informacjq miesiqcznq

Miejscowo56, data

'DOWCZY: dotacji udzielanej z bud2etu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny niepublicznym pzedszkolom, nie bqdqcym
jednostkami bud2etowymi, prowadzonym pzez osoby prawne bqd2frzyczne. ,
Termin skladania informacji: do 5 dnia danego miesiqca.*'dzieci posiadaiqcc ozeczenie o potzebie ksztalcenia specjalnego wydane pzez Poradniq psychologiczno-pedagogicznq.
***dzieci posiadajqce opiniq o potzebie wczesnego wspomagania wydane pzez Poradniq irsyilotogl-czno-eedag6gilznq.'
"'"wypelnid w pzypadku zmiany numeru rachunku.
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Zalqcznik nr 3
do Uchwaly nr...........
Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia...................

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

ROZLICZENIE DOTACJI
PNZEKAZAN EJ NI EPU BLICZNYM PRZEDSZKOLOM, NI E BEDACYM JEDNOSTKAMI

BUDZETOV\TYMI PROWADZONYM PNZEZ OSOBY PRAWNE BADZ FIZYCZNE
ZBUDZETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA.LESZCANY

w......... RoKU *

1. Nazwa iadres przedszkola niepublicznego:

lnformacja o liczbie dzieci uczgszczajqcych do przedszkola niepublicznego
w roku, na kt6ry udzielona zostala dotacja, wg wzoru:

Nazwa

Kod pocztowy Miejscowo66 Ulica Nr domu Nr lokalu

Dane dotyczqce dzieci, ktOre ukoriczyty 2lata i e miesiecv Z,vcia
miesiqc liczba dzieci

og6lem

w
tym:

dzieci niepelnosprawne** liczba dzieci objqtych
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju***

liczba
dzieci

rodzaj niepelnosprawnoSci

styczei

luty

matzec

qrudziei

1



3. lnformacja o poniesionych wydatkach dotyczqcych dzialalno6ci niepublicznego
przedszkola wskazanego w pkt 1 niniejszego rozliczenia, wg wzoru:

A. Kwota otrzymanej dotacji (w zl):
...(w zl)

Rodzaje wydatk6w sfinansowanych w ramach dotacji:

l. wydatki bie2qce obejmujqce ka2dy wydatek poniesiony na cCte dziatalnq6ci
niepublicznego przedszkola, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzqcej
przedszkole, jeieli pelnifunkcjg dyrektora, sfinansowanie wydatk6w zwiqzanych z
realizacjq zadaf organu prowadzqcego, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie
oSwiaty - z wyjqtkiem wydatk6w na inwestycie izakupy inwestycyjne, zakup iobjgcie akcji
i udzial6w lub wniesienie wklad6w do sp6lek prawa handtowego:

Lp.
Data wystawienaa, numer
oraz opis rachunku, faktury
lub innego dowodu

Pelna kwota
zobowiazania

Przedmiot
dokonanego zakupu

lub platnosci

Termin
dokonania

zap+aty
zobowiqzania

Wskazanie kwoty
platnoSci

angazujEcej Srodki
z dotacji

1.

2.

ll. Zakup Srodk6w trwatych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych, obejmujqcych:
ksiq2ki i inne zbiory biblioteczne, Srodki dydaktyczne slu2qce procesowi dydaktyczno-
wychowawozemu realizowanemu w przedszkolu, sprzgt rekreacyjny isportowy, mebte:

Lp.
Data wystawienia, numer
oraz opis rachunku, faktury
lub innego dowodu

Pelna kwoia
zobowiqzania

Pzedmiot
dokonanego zakupu

lub platnoSci

Termin
dokonania

zaplaty
zobowiqzanaa

Wskazanie kwoty
platnoSci

angazujqcej Srodki
z dotacii

1.

2.

lll. Zakup pozostalych Srodk6w tnralych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych
o warto5ci nieprzekracz{qcei wielko6ci ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od
os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sq uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich warto6ci, w momencie oddania do u2ywania:

Lp.
Data wystawienia, numer oraz
opis rachunku, faktury lub
innego dowodu

Petna kwota
zobowiAzania

Pzedmiot
dokonanego zakupu

lub ptatnosci

Termin
dokonania

zaplaty
zobowiazania

Wskazanie kwoty
platnoSci

anga2ujqcej Srodki
z dotacji

1.

2.

B. Og6lem wydatki (Suma: t-nt) (w zl)
..(w zl)

Kwota n iewykorzystanej dotacj i w okresie sprawozaawczym
(R62nica:A-B) (w zl)

c.
...(w zl)

2



4. O5wiadczenie skladajqcego rozliczenie:

OSwiadczamy, 2e:
1 ) wszystkie podane przeze nas dane sq zgodne ze stanem faktycznym;
2) jeste6my Swiadomi odpowiedzialno6ci za nienalezne pobranie dotacji oraz

wykozystanie dotacji niezgodnie z jq przeznaczeniem wynikajqcej z arl. g2
ustawy Kodeks karny skarbowy z dnia 10 wrzesnia j999r.
(t.j. Dz. U 220'13 r. poz.186 z p62n. zm.)

Uwaoi

Nazwisko i imie
sporzqdzajqcego rozliczen ie

Nazwisko i imiq
osoby prowadzqcej pzedszkole

Pieczqtka i podpisPieczqtka i podpis

Miejscowosd, data.

' termin skladania rczriczenia: do 10 stycznia roku nastepnego, po toku na kr6ty zostata udzierona dotacja.
'-wieci.posiadaiqce orzeczenie o potrzebie ksztatcenia ipeciatnbgo wydane piez poradniQ psychologi;zno-pedagogicznE.
"dzieci posiadaiace opinie o porrzebie wczesnego wspomagania wyaane piez coradnig isyii"agirii-i"aiidi;ii.

s lyaei uzgdowe dotyczqce. rozliczenia udzietonej dotacji (wypetnia Uzed Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny)

lmiQ, nazwisko i stanowisko sluzbowe osoby upowa2nionej do rozliczenia dotacji:
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