
 
Uchwała Nr ......2016 

z dnia ... października 2016 r. 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 
i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez 
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystywania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) w zw. z art.  art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rada Miejska 
w Brwinowie uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 90 

ust. 2a, 2b, 2d, 2ea, 3ac, przekazywanych z budżetu Gminy Brwinów dla 
prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora 
finansów publicznych: 
1) niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi, 
niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, 
2) niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 
przedszkolny, niebędących szkołami podstawowymi specjalnymi i niespełniających 
warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy, 
3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, niespełniających warunków, o których 
mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, 
4) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brwinów, 
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Brwinów, 
3) szkole lub placówce – należy przez to rozumieć także gimnazjum, przedszkole, 
oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz formy wychowania, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, 
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 
5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola, 
6) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone na 
podstawie art. 78b ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 2 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje z budżetu Gminy 
dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia 
niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia 
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod 
warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Burmistrzowi 
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
 

§ 3 
Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy dotację 
na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego w wysokości 75% podstawowej kwoty 



dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, 
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną szkołę podstawową, w której 
zorganizowano oddział przedszkolny, poda Burmistrzowi informację o planowanej liczbie 
uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
 

§ 4 
Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, 
otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% podstawowej 
kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% 
kwoty przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania 
przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że 
osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda 
Burmistrzowi informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
 

§ 5 
Niepubliczne szkoły lub gimnazja, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, otrzymują na 
każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 
takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że 
osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda Burmistrzowi informację o planowanej 
liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. 
 

§ 6 
Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, 
które zgodnie z art. 71b ust 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują, niezależnie od dotacji, o których mowa 
w § 2 § 5, dotację z budżetu Gminy w wysokości 100% kwoty przewidzianej na każde 
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, inną 
formę wychowania przedszkolnego lub szkołę poda Burmistrzowi informację 
o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie 
później niż do dnia 30 września roku poprzedzajacego rok udzielenia dotacji. 
 

§ 7 
Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy 
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że 
osoba prowadząca te podmioty poda organowi właściwemu do udzielania dotacji 
informację o planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie 
później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 
 

§ 8 
1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok otrzymywania dotacji przedkłada Burmistrzowi wniosek 
o udzielenie dotacji na dany rok, zawierający informację o planowanej liczbie 
uczniów. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca, 
podmiot dotowany przedkłada Burmistrzowi informację miesięczną o aktualnej liczbie 
uczniów. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Miesięczna kwota dotacji wypłacana jest na podstawie faktycznej liczby uczniów 
uczęszczających do placówki. 



 
§ 9 

1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę sporządza i przedkłada Burmistrzowi roczne 
rozliczenie z wykorzystania dotacji podmiotowej, w terminie do dnia 31 stycznia roku 
następującego po roku udzielenia dotacji. Wzór rocznego wykorzystania dotacji 
podmiotowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Podmiot prowadzący szkołę/placówkę obowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach 
udzielonej dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.). 

3. Wszystkie dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty sfinansowane środkami 
z dotacji (faktury, rachunki, listy płac, itp.) powinny zawierać następujący opis: „Kwotę 
...............(należy podać wartość) sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy 
Brwinów”. 

4. W rozliczeniu uwzględnia się wyłącznie dokumenty finansowe z roku budżetowego, 
którego dotyczy udzielona dotacja. 

5. W przypadku, gdy szkoła/placówka skończy swoją działalność, rozliczenie dotacji 
należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji. 

 
§ 10 

1. Burmistrz kontroluje prawidłowość pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej 
placówkom wymienionym w § 1 uchwały. 

2. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli w imieniu Burmistrza mają prawo 
wstępu do szkół/placówek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 uchwały oraz wglądu 
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji 
przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych uczniów. 

3. Kontroli podlega w szczególności zgodność ze stanem faktycznym danych 
podawanych przez organ prowadzący placówkę, na formularzach, których wzory 
stanowią załączniki do niniejszej uchwały oraz fakt wykorzystania dotacji wyłącznie 
na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w art. 90 ust. 3d 
ustawy o systemie oświaty. 

4. Wypłacona dotacja podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana nienależnie, 
w nadmiernej wysokości lub gdy została wykorzystana na cele inne niż wymienione 
w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

5. Zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji, następuje w ciągu 15 dni od 
dnia stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 5 ust. 4. 

 
§ 11 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 
roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1087) w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych 
i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie 
Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobierania 
i wykorzystania. 

 
§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. 
 

§ 13 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku. 



 
załącznik nr 1 

 do Uchwały nr .................2016   
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 

 
………………………………………………………  Brwinów, dn. ……………….. 

pieczęć szkoły/placówki   
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK …………….  

 
 
1. Nazwa szkoły/placówki: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Adres: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Regon:  ………………………………………………………………........................................... 
 
4. Dane organu prowadzącego: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Rachunek bankowy do przekazywania dotacji: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Planowana liczba uczniów: .............................. w roku szkolnym: ............................................. 
 
w tym: 
 
a) liczba uczniów w przedszkolu: ....................................................................................................... 
 
b) liczba uczniów w szkole podstawowej: .......................................................................................... 
 
c) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej: .............................................. 
 
d) liczba uczniów w gimnazjum: ........................................................................................................ 
 
e) liczba uczniów niepełnosprawnych: ............................................................................................... 
 
f) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ....................................................... 
 
g) liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi: ........................................... 
 
 

 
      ……………………………………………………. 
       pieczęć i podpis organu prowadzącego 



załącznik nr 2 
 do Uchwały nr ..............2016 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

 
 
 
 

……………………………………………………..   Brwinów, dn. ……………….. 
pieczęć szkoły/placówki   

 
 

INFORMACJA MIESI ĘCZNA 
o aktualnej liczbie uczniów, według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

 
 

 
1. Nazwa szkoły/placówki: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Informacja za miesiąc: …………………………………………………………………. 

 
3. Ogólna liczba uczniów: ……………................................................................................ 

 
w tym: 
 
a) liczba uczniów w przedszkolu: ....................................................................................................... 
 
b) liczba uczniów w szkole podstawowej: .......................................................................................... 
 
c) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej: .............................................. 
 
d) liczba uczniów w gimnazjum: ........................................................................................................ 
 
e) liczba uczniów niepełnosprawnych: ............................................................................................... 
 
f) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ....................................................... 
 
g) liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi: ........................................... 
 

 
4. Liczba uczniów spoza Gminy Brwinów: ………………………………......................... 

 
 
 
 

 
      ……………………………………………………...... 
       pieczęć i podpis organu prowadzącego 



załącznik nr 3 
 do Uchwały nr .................2016 

 Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 

………………………………………………….    Brwinów, dn. …………….. 
  pieczęć szkoły/placówki   
 

 
ROCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWE J 

 
otrzymanej z budżetu Gminy Brwinów w okresie: od ……………….….. do …………………… 

 
1. Nazwa szkoły/placówki: 
 
 ………………………………………………………………………………………………….... 
 
2. Adres: .......................................................................................................................................... 

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

 
3. Regon: ……………………………………………………………............................................... 
 
4. Dane organu prowadzącego: 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Kwota dotacji otrzymanej łącznie: ............................................................................................... 
 
6. Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji: 
 
a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: …………………………………………… 
 
b) pozostałe wydatki na rzecz pracowników: ................................................................................... 

 
c) wydatki eksploatacyjne: ................................................................................................................ 

 
d) zakup wyposażenia: ...................................................................................................................... 

 
e) zakup pomocy dydaktycznych: ..................................................................................................... 

 
f) remonty bieżące: ........................................................................................................................... 

 
g) pozostałe wydatki (wymienić i opisać każdy wydatek): .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
      ……………………………………………………...... 
       pieczęć i podpis organu prowadzącego 

 


