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z dni; 14 sierpnia 2012 roku

lv spraivie tr.v-bu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznl'ch
prowadzon\lch przez osoby' prawne lub fią'czne na terenie Gminy Roźrvienica.

Na podstawle art. 80 ust.2, 2a,4, ustawy z dnia 7 y',rześnia 1991 r. o s}'stemie oświaty (tekst
jednolity z2004r', Dz. U. Nr Ż56, poz.2572; poźn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie -eminnym 1tikst jednolity z ŻO0I r., Dz. U' Nr
142' poz.159l; późn. nn.)

Rada Gminy Roźrł'ienica

uchwala eo nas{ępuje:

$1

Przepisy uchr.vĄ regulują tryb udzielania i rozliczanla dotacji przekazyłvanych
zbrdŻetu Gminy Roźwienica dla prowadzonych przez osobv pla\Ąne lub fizyczrre:
1) przedszkoli publicznych,

$2

1. Przedszkola wymienione w $ 1 pkt. 1 niniejszej uchwałv otrzymują dotacje z budżetu
Gminy Rońvienica na kazdego ucmia rv $Ysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianimr na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę RoŹwienica. z tym, Że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości rue n:Ższej uŻ
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymy.l,Vanej przez Gminę RoŹwienica.

s3

Pod pojęciem wydatków bieżących przewidzianych (ustalonych) na jednego ucznia
w przedszkolach gminn;'ch prowadzących bezpłatne nauczanie i w1'gh6\ł'ani.
w zakesie co najmniej podstawy programorł'ej wychowania przedszkolnego, rozumie sie
zrF1anolvane w budŻecie Gminy Ronvienica rłrydatki bieĘce ogółem pomnieiszone o:
1) zaplanov'aną przez Gminę RoŹwienica, odpłalność z t}1ułu ponoszonych przez

przedszkola gmi re kosŻó\ł' plzygotowania posiłków i kosaów zajęć dydakĘvczno_
wychowawczych prowadzon'vch w czasie przekaczający realizowanie podstawy
progiamowej,

2) zaplanowane dochody uz.vskirłane z rł1najmu mienia Gminy RoŹrł'ienica.

$1

Dotacji udziela sie na vniosek osob1' praunej lub fizycznej ' prowaclzącej przedszkole
przedłoŹony do Urzędu Gmin1' Roźwienica. nie później niz do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzie]enia dotacji. z porvołaniem sie r'v prą'padku
przedsz}iola publicznego na nunel i date zezrłolenia (decyz.ji) na załoŻenie przedszkola,
o któr1m morł'a iv ań' 58 ust. '? usta\Ą-T o systemie ośił'iaty.



3)

4)

$s

Gmina RoŹrvienica może udzielić dotacji, o której morva rv !| 2' z budżetu Gnin-v, rv roku
budŹetolvy_m. w który osoba prar.vna ]ub osoba fizyczna lozpoczęła pror.vaczenie przeclszkola
r,wmienionego r,r' $ 1 uchr'vały' pod następujacr'mi rvarunłami:

7) złoŻenia zobor'viązania nie podrłyższania opłat za pob1t dziecka. wprzedszkolu
o kwotę wyŻszą niz wynikająca ze rł.skaźnika łvzrostu cen tor.r'arów i usług
ogłaszanego przez Prezesa Głó*nego Urzędl-r Statyst;''cznego w Monitorze Polskim za
rok poprzedni przez przynajmniej 36 miesięcy oraz

2) złoŻenia wniosku o doracje z powołaniem sie na numer j datę zaśu'iadczenia o rłpisie
do ewidencji prowadzonej, zgodnie z art' 58 ust.3 ustaw.r,'o systemie oświaty, numer i
datę zezwolenia (decyzji) na założenie ptzedszko1a publicmego.

' só

Wniosek o któĘ,rrr mowa w $ 4 i $ 5 powinien:
1) określaó pianowaną liczbę uczniów ze wskazaniem liczby uczniów będacych

mięszkańcami Gminy RoŹwienica onz liczby uczniów będących mieszkancami innych

2) zasr,ierać zobowiązanie do comiesiecznego informowania Gminy Roźwienica o
planowanej liczbie uczniów będacych mieszkańcami tej Gminy oraz uczrriów będąc1,ch
mieszkancami innych gmin oraz comiesięcznego rozliczania otrzr'manych dotac'.
zgodnie z zapisami niniejszej Uchwal"v Rady Gminy,
wskazaó nuner rachunku baŃowego, na Ittóry ma być przekazywa:ra dotacja,
zawierać datę i numer zez:wolelia na prowadzenie przedszkola publicznego,
w trybie ań. 58 ust'3 usta$Y o systemie oś\łiaty.

Wzór rł.niosku stanowi załączrrik nr 1 do ńniej szej uchwały.

s7

Gmina RoŹwieni ca przekazuje dotacje zaliczkowo co miesiąc, w-terminach do 15_go
kżdego miesiąca. Przed przekazarliem miesięcznej raty dotacji, osoba fizyczna lub prawna o
którejmowaw$4lubw$5uchwały.przekansjewterminiedodnia5-gokażdegomiesiąca
Gminie RoŹwienica informację o planowanej iiczbie uczrriów z uwzględnieniem uczniów _
mieszkańców innych gmin, zgodne z załącznikięm nr 2 do uchwały. osoba prawna lub
fizyezna,októrejmowaw$alub$5uchwały,sporządzaiprzekazujeGminieRoŹwienicą
co miesiąc pocz1łlając od przekazania pienvszej raty dotacji. nie póŹniej jednak niż do dnia 5-
go następnęgo miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji, zgodnie z 4ałącznikiem nr 3 do
uchwały wraz z oślł,iadczeniene rodzicóv' dzieci zamieszkał5'ch w lnnych gminach
o adresie faktvcznego zamieszkanit z zamiarem stalego pob}'tu' dla uczniów
o różnym adresie zameldorł'ania i zamieszkania, rv-vkaz-łr'r'an5'ch po raz piern'szy,
zgodnie z zał4cznikiem nr 4 do uchlr'ały.
1. Wysokość w1'płacanej <iotacji rv stosunku do liczby uczniów uczęszczających do

przedszkola publicznego będzie korygorł'ana. z uwzglednieniem
usl. 3.

2. Kwota nadpłaconej bądŹ rriedopłaconej dotacji miesiecznej będzie odpou,iednio'
uu'zslędniana rv rł,'"*sokości dotacji przekazyrł,anej w następn;'m miesiacu'

-1. Brak informacji q:skazanej w ust.3 lub informacja o ustaniu prawa do dotacji. stanowi
podstarve do lvstrzymania w;'płaty kolejn1,ch rat dotacji. natomiast złoŻenie zaległej
infor,nacji sprarł'ozdarł,czej jest podstawą do przekazania zaleeł1'clr lat dotacji na rzecz
uprau':rionego przeclszko j a.

udzielonego



2.

1.

s8

JeŻeli do przedszkola publicznego o ktÓry,m .on,u o., $ 1 uchwał,v, nczęszczauczeń nie
będący mieszkancem Gminy Roźlvienica. gmina. któIej mieszkańcem jest ten lrczeń.
pok1q;2 koszty dotacji udzielonej przez Gnrinę Rozr.vienica.
Zasad1, pokyl,vania kosztólv dotac1i przez rłłaścirł'ą gminę w przypadku okeślony'm
w ust. 1 niniejszej uchrł'ały' określa porozumienie zawarle z gminą. której mieszkańcem
jest uczeń.

se

.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowvm Wojewódawa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie i4 dni od dniajej ogłoszenia.

Sfublls ŻałIitopsłt



ZalrJTnil r.r I

do Uch\Vaiy Rad'\, onrinv RoŹ\'].nrca
' Nr-.-.--

z dnja l:ł sie]pnia 2012 lo]nl

(piecza*a) (niejscouość idata)

Urząo Umlny Kozwlenlca

\,VNIOSEK O UDZIEI-ENIE DOTACJI NA ROK

1. Wnioskodan,ca

a. nazwa przedszkola:

c. osoba prowadząca przedszkole:
\- 

2. Datzi numer zezwolenia na prorł,adzenie przedszkola publicznego

3. Planowana liczba uczniów :

a. w okesie od stycznia do sierpnia ......... r.

w Ęłn : ucmiowie będący mieszliancami innych gnrin (akich)

b. w okęsie od września do grudnia . . ' .. . . . . r'

w t}łrr : uczrriowie będący mieszkancami inrrych gnin (akich)

4. Zabowiązznie wnioskującego :

Zobowiąrujg sie do comiesięcmego hformowania organu dotującego o planowanej

liczbie uczniów będących mieszkańcami Gminy Roźwienica oraz ucmiów będących

mieszkańcami innych gmin oraz do comiesi ecmego rozLiczania otrzymanych dotacji

zgodnie z zapisami UchrvĄ Rady Gminy RoŹwienica Nr ...............'........ z dnia

5. Numer racbunku bankowego, n! który ma być przekazyrvana dotacja :

(piecŻad(a imienna i pÓdpjs osobny p'o.!vad2acej)

;r&:rpwwy$Ł.

4
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' (piecŻa1ka placówki)

Liczba uczniów na dzień 1-go darrego miesiąca

W tym iiczba uczniów spoza Gminy Roźwienica

ZalacŻnik nr:
do tJah,'\ alv i{cd| RÓ^\ ].. . . '

Nrj
z dnia i4 sieĘnja 20]] rol'u

'"i"" " .' "
(miejscowość' daia)

Urząd Gminy Roń'lienica

(piecząd.a imie'na i podpis cyrekora przedszkola)

II{FORMACJA o PLANO\ĄiANEJ LICZBIE UCZNIÓW
W MIESIACU



Żr]aczni}i nr -:

do Uch\ a1!' Radv GminV RoŹ\'ienica
Nr---
z dnja ]4 sieĘnia 20]2 Iohl

(pieczątka p]acóWki) (miejscoWośc; dat2)

Urząd Gminy RoŹrł'ienica

RAZLICZENIE DOTAC TI ZA MIESIAC

Aktua]na liczba uczniów w miesiacu sprawozdawczym
(stan na ostatni dzień miesiąca)

W tym liczba ucmiów Spoza Gminy RoŹ\Ą'ienica
według zestawienia :

Lp. Imię i
nazwisko

ucznia

Adres
zamieszkania zameldowania

Data r:rodzenia

Zń'ączono (podać liczbe) oświadczeń rodziców uczriów zamieszkĄch poza Gminą
RoŹrł'ienica o miejscu faktyczrrego zamieszkania z zamiarcm stałego pob}'tu, dla uczrriów
o różnym adresie zamieszkania i zameldowania qvkazyr,vanych po riz pierwsąv w roku

trł/yszczególn!enie
Wysokość

otrzymanej dotacji
Y/ysokość należnej

/ł^*-. 
"i

Róźnica

Za dany miesiąc

Narastająco od początku
danego roku budżetowego za

który otizymuje dotację

(podpis i pieczatlia osob)' odrorviedzia)ne-j
za spoEadŻenie sprawozdanb)

(podpis i piecŻad.a d}'rekiora przedszko]a)

RAPY



Załacznrk nr '] 
'

do Uch\\ały R3d'v cnrin]' Ro^'lenica
Nr-
z dnja ]4 sieĘnia ]0l2 rck!

iimie i nrzrr r.ko rodzic- / op)ekuna pr-rrvnego ) (miejsco\\'ość. data)

(nr dowodu osobistego)

ośv'ia d czenie

Nini ej szym o świ adc zanr, że adr es fa1'tyc zn e g o zanlie szkani a
(miasro)

ul. .....''........ jest moim tniejscem zamiesŻkania

z zamiarem stałego pob}tu i moje dziecko

( imię i nazwiskc dzięcl(a)

zamieszkuje ze mną pod Ęm adresem.

(podpis rodzica / opiekuna prav"nego)

frry!{l /ćDc->
śnaLclas lgwllłołtki


