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UCHWAŁA NR XXXIX/367/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innej formy wychowania
przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875, poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli
i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe
składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Gminy Kozienice do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe
składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej
według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe
składa rozliczenie z wykorzystania dotacji do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji
przedstawiając dane określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. l. W dotowanych jednostkach kontrolę przeprowadzają przedstawiciele Gminy Kozienice upoważnieni
przez Burmistrza Gminy Kozienice, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia
zawierającego :
1) numer upoważnienia;
2) podstawę prawną:
3) imię i nazwisko kontrolującego;
4) nazwę i adres kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
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6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.
2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu
i zakresie planowanej kontroli - co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, którego
jeden egzemplarz przekazuje się osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.
4. Jednostce kontrolowanej i Burmistrzowi Gminy Kozienice przysługuje prawo zgłoszenia
umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na
piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 4, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy,
a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń,
kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
§ 6. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się opis określający
nazwę jednostki i kwotę na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Kozienice dla
jednostki.
2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący
zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli w siedzibie
dotowanej jednostki.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
Mariusz Prawda
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