
UCHWAŁA NR XVII/176/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez 

osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 

W uchwale nr XXXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2013 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Przedszkola wymienione w § 1 pkt 1 uchwały otrzymują 
dotację na każde dziecko w wysokości 100 % planowanych w budżecie gminy wydatków 
bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach gminnych, pomniejszonych o 
opłaty za korzystanie z  przedszkola oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu 
gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Swarzędz”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Przedszkola wymienione w § 1 pkt 2 uchwały otrzymują 
dotację na każde dziecko w wysokości 75 % planowanych w budżecie gminy wydatków 
bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach gminnych, pomniejszonych o 
opłaty za korzystanie z  przedszkola oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu 
gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Swarzędz".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Inne formy wychowania przedszkolnego wymienione w § 1 
pkt 3 uchwały otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 40 % planowanych w 
budżecie gminy wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach 
gminnych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z  przedszkola oraz za wyżywienie, 
stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału 
przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Swarzędz - 
pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną inna formę wychowania przedszkolnego 
poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż 
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji".

4) § 10 otrzymuje brzmienie:"§ 10.1. Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz przysługuje prawo 
kontroli pobrania i wykorzystania dotacji.
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2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają upoważnieni 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 kontrolujący bada dokumenty i inne nośniki 
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości pobrania i 
wykorzystania dotacji, w tym dokumenty organizacyjne, finansowe i dokumentację przebiegu 
nauczania.

4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub punkt przedszkolny na żądanie 
kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji 
oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

6. Na podstawie ustaleń opisanych w protokole kontroli do dyrektora placówki kierowane jest 
wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są stwierdzone nieprawidłowości i wnioski 
pokontrolne."

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) konieczne jest wprowadzenie zmian w
zakresie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
pobrania i wykorzystania. Zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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