
 
 

U C H W A Ł A  Nr IV /152 / 04 
Rady Miejskiej w Rymanowie 

 
z dnia 14 maja 2004 r. 

 
w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne 
przedszkolom publicznym, o których mowa  w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz 
trybu ich rozliczania. 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr  162, poz. 1126, z 2000  r. Nr 12, poz. 
136,  Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 
1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 
984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 
1001) – R a d a   M i e j s k a   w   R y m a n o w i e 
 

u c h w a l a, co następuje : 
 

§ 1 
Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji prowadzonym na obszarze gminy 
Rymanów przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 
80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przeznaczonych na działalność dydaktyczną i 
opiekuńczo – wychowawczą w zakresie minimum wychowania przedszkolnego, w tym na 
utrzymanie obiektów. 
 

§ 2 
1. Dotacji z budżetu gminy Rymanów udziela Rada Miejska na wniosek podmiotu 
prowadzącego przedszkole, które posiada uprawnienia przedszkola publicznego, 
przedstawiany za pośrednictwem Burmistrza Gminy nie później niż do dnia 30 września 
każdego roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
2. Obowiązek złożenia wniosku o przyznanie dotacji  dotyczy  podmiotów  występujących po 
raz pierwszy o przyznanie dotacji, jak  i  tych,  które  z  dotacji  już korzystają. 
 

§ 3 
1. Dotacja, z zastrzeżeniem ust. 2,  przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym  na jednego ucznia, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. 
 
2. Na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacja udzielana jest w wysokości nie niższej niż 
kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Rymanów. 
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§ 4 

1. W przypadku nieprowadzenia przez gminę Rymanów przedszkola publicznego wysokość 
dotacji, z wyjątkiem dotacji na uczniów niepełnosprawnych, ustala się w kwocie 
przewidywanych wydatków bieżących na jednego ucznia,  ponoszonych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych na obszarze gminy w roku poprzedzającym rok budżetowy, z 
jednoczesnym przeliczeniem tej kwoty w sposób określony w ust. 2. 
 
2. Kwotę przewidywanych wydatków bieżących na jednego ucznia przedszkola publicznego, 
o której mowa w ust. 1 przelicza się w części dotyczącej wynagrodzeń, składek od nich 
naliczanych i innych świadczeń na rzecz osób fizycznych o prognozowany średnioroczny 
wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, przewidywany w projekcie 
ustawy budżetowej na rok, w którym dotacja zostanie udzielona, zaś w pozostałej części 
wydatków bieżących o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
 
3. Zmiana w ustawie budżetowej prognozowanych średniorocznych wskaźników, o których 
mowa w ust. 2, stanowi podstawę zmniejszenia lub zwiększenia w ciągu roku budżetowego 
dotacji przewidzianej na jednego ucznia przedszkola publicznego. 
 
4. Wysokość dotacji na każdego ucznia w prowadzonych w przedszkolu publicznym 
oddziałach pięciogodzinnych przysługuje w wysokości 5/9 kwoty określonej w § 3 ust. 1 lub 
§ 4 ust. 1. 
 

§ 5 
Kwotę dotacji indywidualnie dla każdego przedszkola w formie uchwały określa  Rada 
Miejska, po sprawdzeniu danych zawartych we wniosku podmiotu prowadzącego przedszkole   
i jest ona przekazywana przez Burmistrza Gminy w 12 częściach w terminie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca. 
 

§ 6 
1. Podmiot prowadzący przedszkole przedstawia Burmistrzowi Gminy w terminie do dnia 5 
każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów,  według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
2. Podmiot prowadzący przedszkole, z zastrzeżeniem ust. 3, przedstawia Burmistrzowi 
Gminy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca informację za miesiąc poprzedni o wysokości 
dotacji otrzymanej od początku roku i jej wykorzystaniu, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
3.  Informację o otrzymanej dotacji za cały poprzedni rok budżetowy z jej wykorzystania 
przedstawia Burmistrzowi Gminy podmiot prowadzący przedszkole w terminie do dnia 31 
stycznia następnego roku. 
 
4. Dotacja nie wykorzystana na cel określony w niniejszej uchwale podlega zwrotowi do 
budżetu gminy Rymanów. 
 

§ 7 
1.Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Gminy przysługuje w każdym czasie prawo 
przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji przez przedszkole. 
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2. Czynności kontrolnych w toku kontroli przeprowadzanej przez Radę Miejską dokonuje 
komisja rewizyjna w trybie określonym w Statucie Gminy. 
 
3. Czynności kontrolne w toku kontroli wszczętej przez Burmistrza Gminy przeprowadzać 
mogą osoby przez niego upoważnione.  
 
4. Wyniki przeprowadzonych kontroli przedstawia się Radzie Miejskiej. 

 
§ 8 

1. Udzieloną dotację cofa się w przypadku nałożenia przez podmiot prowadzący przedszkole 
obowiązku uiszczania przez rodziców opłat za działalność dydaktyczną i opiekuńczo – 
wychowawczą (czesne) w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.  
 
2. O cofnięciu dotacji z przyczyn określonych w ust. 1 zawiadamia się organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 
 
3. Dotacja nie podlega cofnięciu lub ograniczeniu w przypadku posiadania przez przedszkole  
pozabudżetowych źródeł dofinansowania innej działalności dydaktycznej i opiekuńczo-
wychowawczej niż określona w ust. 1. 
 

§ 9 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 10 
Traci moc uchwała Nr XI/ 142/ 2000 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 stycznia 2000 
roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom publicznym 
prowadzonym przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych. 
 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do dotacji udzielanych począwszy od dnia 
1 stycznia 2005 r. . 
 

 
 
 


