
UCHWAŁA NR XXI/ 140/ 2016 
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/319/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla niepublicznych przedszkoli i 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada Miasta Brzeziny uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Regulaminie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIX/319/2014 Rady 
Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Miasta Brzeziny dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 
terenie Miasta Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2014 r. poz. 3859 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) treść §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Dotacja z budżetu Miasta Brzeziny udzielana jest na każdego ucznia na zasadach ustalonych 
w ust. 2-7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy o 
systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Brzeziny dotację w wysokości równej 
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto Brzeziny, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują 
na każdego ucznia z budżetu Miasta Brzeziny dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie 
Miasta Brzeziny wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Brzeziny w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem 
ust. 6.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone
w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Miasta Brzeziny na każdego 
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących 
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Brzeziny, 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące 
dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunki 
określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia objętego tą 
formą wychowania przedszkolnego z budżetu Miasta Brzeziny dotację w wysokości równej 40% 
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Brzeziny, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dotacja z budżetu Miasta Brzeziny na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej 
formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w  ust. 2 – 5, jest równa kwocie przewidzianej na 
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez 
Miasto Brzeziny.
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7. Niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, które 
zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
otrzymują dotację z budżetu Miasta Brzeziny w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto 
Brzeziny.”;

2) w §7 skreśla się ust. 4;

3) treść§11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Organowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji w 
tym faktycznej liczby uczniów dotowanego niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego oraz prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie 
uczniów i w rozliczeniach dotacji, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i innych 
dokumentów pozwalających na zweryfikowanie liczby uczniów;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d 
ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny na 
podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Brzeziny.”;

4) załącznik nr 2 do Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta 
Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania otrzymuje brzmienie zgodne z 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Zofia Krawczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/ 140/ 2016

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 18 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta 

Brzeziny oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

……………………..  Brzeziny, dnia …………..…

pieczęć wnioskodawcy

Informacja o liczbie uczniów (według stanu na 1-szy dzień roboczy danego miesiąca)
uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

w miesiącu …………….………….. r.

Niniejszym informuję, że liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola/niepublicznej 
innej formy wychowania przedszkolnego* jest zgodna ze stanem faktycznym na pierwszy dzień roboczy 
miesiąca i wynosi:

Według stanu  na pierwszy 
dzień roboczy miesiąca 

………………….. r.
1. Aktualna liczba uczniów ogółem:

2.

Aktualna liczba uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny 
z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych i objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie art. 71b ust. 2a 
ustawy o systemie oświaty:
Aktualna liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych Gmin 
/Miast z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych i objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na podstawie 
art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty:
(podać liczbę uczniów z każdej Gminy/Miasta oddzielnie)

Gmina /Miasto .................................

3

Gmina /Miasto .................................

4. Aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 
Miasta Brzeziny1) :
Aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 
na terenie innych Gmin /Miast1)

(podać liczbę uczniów z każdej Gminy/Miasta oddzielnie) :
Gmina /Miasto .................................

5.

Gmina /Miasto .................................

6.
Aktualna liczba uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny 
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na 
podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty1) :
Aktualna liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych Gmin 
/Miast objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju prowadzonym na 
podstawie art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty1) :
(podać liczbę uczniów z każdej Gminy/Miasta oddzielnie)

Gmina /Miasto .................................

7.

Gmina /Miasto .................................
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1) Należy podać liczbę uczniów, numer i datę wydania orzeczenia zgodnie z orzeczeniem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej: ..............................................................................................................

W załączeniu lista uczniów. ............................................................
podpis osoby prowadzącej  zgodnie z danymi zawartymi

w Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych

prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny
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