
 Uchwała Nr XXX/224/2008

Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,

 szkół prowadzonych na terenie Gminy Karczew

 przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust.2b i 4, art. 90 ust. 2d, 3b i 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256. poz. 2572 z 

późn. zm. ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy  Karczew  przez  inne  niż  Gmina  Karczew  osoby  prawne  i  fizyczne,  zwany  dalej 

regulaminem, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVI/283/2006  Rady  Miejskiej  w  Karczewie  z  dnia  24  marca 

2006r.  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół  i  placówek 

oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne w Gminie Karczew.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Karczewie
        mgr Danuta Żelazko



Załącznik 

do uchwały Nr XXX/224/2008

Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 16 grudnia 2008 roku

REGULAMIN 

USTALAJĄCY TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Karczew przez  inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie  – należy przez  to  rozumieć  ustawę z  dnia  7  września  1991 r.  o  systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2) przedszkolach  -  należy przez  to  rozumieć  prowadzone na terenie  Gminy Karczew 

przez  inne  niż  Gmina  Karczew  osoby  prawne  i  fizyczne  przedszkola,  oddziały 

przedszkolne przy szkołach podstawowych,

2a)innych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone 

na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne 

inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

3) szkołach – należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Karczew przez 

inne  niż  Gmina  Karczew osoby prawne  i  fizyczne  szkoły  podstawowe,  gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych,



4) Wydziale  Oświaty  –  należy  przez  to  rozumieć  Wydział  Oświaty,  Organizacji  i 

Nadzoru Urzędu, Miejskiego w Karczewie,

5) organie  prowadzącym  -  należy  przez  to  rozumieć  inne  niż 

Gmina  Karczew  osoby  prawne  i  fizyczne  prowadzące  przedszkola,  inne  formy 

wychowania przedszkolnego i szkoły na terenie Gminy Karczew, o których mowa w 

pkt 2 – 3.

Rozdział II

Podstawa obliczania dotacji

§ 2

1. Podstawą  obliczenia  miesięcznej  stawki  dotacji  na  jednego  ucznia  jest  uchwała 

budżetowa Rady Miejskiej w Karczewie oraz informacja o sposobie wyliczenia części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Karczew, otrzymana przez Gminę Karczew 

od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje  dotacja  na  każdego ucznia  w wysokości 

równej  75%  ustalonych  w  budżecie  wydatków  bieżących  ponoszonych  w 

przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Karczew w przeliczeniu na 

jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż 

kwota  przewidziana  na  niepełnosprawnego  ucznia  przedszkola  i  oddziału 

przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Karczew.

2a.  Organom  prowadzącym  niepubliczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego 

przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja 

w  wysokości  równej  40%  wydatków  bieżących  ponoszonych  w  przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Karczew w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Publicznym  przedszkolom  prowadzonym  przez  inne  niż  Gmina  Karczew  osoby 

prawne i fizyczne przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom przewidzianym 

na  jednego  ucznia  w  publicznych  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę 

Karczew, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 

przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w 

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Karczew.

4. Organom  prowadzącym  publiczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego 

przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja 



w  wysokości  równej  50%  wydatków  bieżących  ponoszonych  w  przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Gminę Karczew w przeliczeniu na jednego ucznia.

5. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i 

fizyczne  przysługuje  dotacja  w  wysokości  równej  wydatkom  bieżącym 

przewidzianym na jednego ucznia, odpowiednio w publicznych szkołach tego samego 

typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Karczew.

7a.W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Karczew z 

tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły, o których mowa w ust. 3 i 4 

lub otrzymania przez Gminę Karczew dotacji celowej na realizację ściśle określonych 

zadań  przez  te  szkoły,  wysokość  dotacji  dla  poszczególnych  szkół  realizujących 

zadania może zostać podwyższona o kwoty otrzymanej dodatkowo części oświatowej 

subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

7. Gmina Karczew informuje organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania 

przedszkolnego,  szkoły  o  wysokości  miesięcznej  stawki  dotacji  w przeliczeniu  na 

jednego ucznia.

Rozdział III

Tryb udzielania dotacji przedszkolom, organom prowadzącym inne formy 

wychowania przedszkolnego i szkołom

§ 3

1. Organ  prowadzący  przedszkole,  inną  formę  wychowania  przedszkolnego,  szkołę 

składa  wniosek  o  udzielenie  dotacji,  nie  później  niż  do  dnia  30  września  roku 

poprzedzającego  rok  udzielenia  dotacji,  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karczewie 

właściwym  ze  względu  na  siedzibę  przedszkola,  szkoły,  placówki  oświatowej  lub 

miejsca  prowadzenia  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  według  wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego,  szkołę  składa  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karczewie,  informację  o 

faktycznej  liczbie  uczniów  sporządzoną  na  podstawie  dokumentacji  przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i 

rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły, według stanu 

na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany 

miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

3 Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc w danym miesiącu następuje 

nie  później  niż  do dnia  25 danego miesiąca,  po złożeniu  w Urzędzie  Miejskim w 



Karczewie, informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu, o 

którym mowa w ust. 2.

4 Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły, osoby fizycznej 

lub  prawnej  prowadzącej  inną  formę  wychowania  przedszkolnego  wskazany  we 

wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa  w ust. 1.

5 Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji 

prowadzonej przez Gminę Karczew na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy lub wpis do 

rejestru  wydanych  zezwoleń  na  założenie  szkoły  publicznej  prowadzonego  przez 

Gminę Karczew na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i  Sportu  z  dnia  4  marca  2004  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  warunków 

udzielania  i  cofania  zezwolenia  na założenie  szkoły lub placówki publicznej  przez 

osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46, poz. 438), do dnia aktualizacji tego 

wpisu. 

Rozdział IV

Tryb rozliczenia dotacji

§ 4

1. Organ  prowadzący  przedszkole,  inną  formę  wychowania  przedszkolnego,  szkołę 

sporządza  roczne  rozliczenie  przekazanej  dotacji  według  wzoru  stanowiącego 

załącznik nr 3 do regulaminu.

2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu 

odpowiednio do Urzędu Miejskiego w Karczewie, w którym złożony został wniosek o 

udzielenie  dotacji,  o  którym mowa  w §  3  ust.  1  w  terminie  do  dnia  20  stycznia 

następnego roku, a jeśli z rozliczenia tego wynika nadpłata, nadpłatę, w tym terminie, 

przekazuje się na rachunek bankowy wskazany w załączniku nr 2 do regulaminu. Od 

nadpłat  przekazanych  po  upływie  tego  terminu  pobiera  się  odsetki  liczone  jak  od 

zaległości podatkowych.

§ 5

1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Karczewie mogą dokonywać kontroli 

zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o 

których mowa w § 3 ust. 2 oraz w § 4 ust. 2 na podstawie udostępnianej przez organ 

prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji. 



2. Dotacje  pobrane  w  nadmiernej  wysokości  podlegają  zwrotowi  wraz  z  odsetkami, 

liczonymi  jak  od  zaległości  podatkowych.  Odsetki  nalicza  się  od  dnia  doręczenia 

informacji  lub  poinformowania  organu  prowadzącego  w  inny  udokumentowany 

sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.


