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UCHWAŁA NR XXXIV/174/14
RADY GMINY MĘDRZECHÓW
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych
na terenie Gminy Mędrzechów oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (J.T. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (J.T. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 )Rada Gminy w Mędrzechowie, uchwala co następuje :
§ 1. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75%
ustalonych w budżecie Gminy Mędrzechów wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Mędrzechów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mędrzechów.
2. Niepublicznym przedszkolom, które zgodnie z art.71 b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja na każde dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Mędrzechów.
§ 2. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą niepubliczne
przedszkole, zwaną dalej organem prowadzącym, do Wójta Gminy Mędrzechów wniosku o udzielenie dotacji,
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa do Wójta Gminy
Mędrzechów informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej do danego typu i rodzaju przedszkola,
według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc,
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, sporządza i składa do Wójta Gminy Mędrzechów
roczne rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 20 stycznia następującego po roku udzielenia dotacji, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.
2. Organ prowadzący zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji księgowej w sposób umożliwiający
jednoznaczną identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z dotacji, wymienionych
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz zamieszczenie na dowodach księgowych adnotacji, o tym w jakiej
kwocie wydatek finansowany był z dotacji wraz z opisem jego przeznaczenia.
3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mędrzechów wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w trybie ustawy o finansach publicznych.
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§ 5. 1. Gminie Mędrzechów przysługuje prawo kontroli prawidłowości przekazywanych informacji
i wykorzystania dotacji
2. Kontrola, o której mowa w ust.1 jest przeprowadzana co najmniej raz w roku.
3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie lub Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Mędrzechów. Przeprowadzenie
kontroli Wójt może zlecić również wyspecjalizowanej osobie lub jednostce zewnętrznej.
4. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie niepublicznego przedszkola, po uprzednim powiadomieniu
organu prowadzącego niepubliczne przedszkole o planowanym terminie, zakresie i miejscu przeprowadzenia
kontroli. Powiadomienie jest doręczane na co najmniej siedem dni przed terminem planowanej kontroli.
5. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, do którego kontrolowany ma prawo wnieść zastrzeżenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/171/13 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na
terenie Gminy Mędrzechów oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/174/14
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 stycznia 2014 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/174/14
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/174/14
Rady Gminy Mędrzechów
z dnia 30 stycznia 2014 r.
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Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Noga

