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Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

^ Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2014r., poz. 594 z późn. zm.) przedkładam pod obrad Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
następujące projekty uchwał:
1) w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy
Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do sektora finansów publicznych
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
2) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w
ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez gminę Zdzieszowice.
Materiał na obradach Sesji Rady Miejskiej referować będzie Dyrektor Biura Administracyjno Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach pani Joanna Paciorek.
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Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów
publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne
niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania w związku ze zmianą obowiązujących w tej kwestii przepisów.

Projekt
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UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

mgr Tdnmsz Surma

z d n ia .....................2014 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez
osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania

N a podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, N r 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz.788, N r 122, poz. 1020, N r 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i N r 227, poz. 1658 z 2007; r. N r 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.
818, Nr 180, poz. 1280 i N r 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr
235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, N r 56, poz. 458, N r 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705;
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, N r 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i N r 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112,
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 z 2013 r. poz. 87, 827,
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co

następuje:
§ 1. 1. Dotacja z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
prowadzonych na terenie Gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, przyznawana jest
na wniosek osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących w/w placówki, złożony do Burmistrza Zdzieszowic
za pośrednictwem Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 . 1. Przedszkole niepubliczne, otrzymuje z budżetu Gminy dotację w wysokości 75% kwoty ustalonych
w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na każdego ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się
kwotę przewidzianą na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę.
2. Inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1, otrzymuje z budżetu Gminy dotację, której
wysokość ustala się jako iloczyn ilości uczniów przedszkola i 40% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 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 w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
3. Dotacje dla podmiotów określonych w § 1 ust. 1 oraz innych form wychowania przedszkolnego, które
zgodnie żart. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
przysługują w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej dotacji obliczana jest na podstawie:
1) Informacji o faktycznej liczbie dzieci według stanu na pierwszy dzień miesiąca sporządzanej przez podmioty
otrzymujące dotację i dostarczanej do Burmistrza za pośrednictwem Biura Administracyjno - Ekonomicznego
Oświaty w Zdzieszowicach do dnia 5 danego miesiąca (załącznik nr 2);
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2) wydatków ponoszonych przez przedszkola na jedno dziecko w gminie (obliczanych na podstawie danych
o liczbie dzieci .na pierwszy dzień miesiąca oraz wydatków i dochodów według planu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, na który obliczana jest dotacja).
3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
4. W przypadku przerwy wakacyjnej dotacja udzielana jest na liczbę dzieci określoną w miesiącu czerwcu
z uwzględnieniem dzieci skreślonych z przedszkola.
5. Rozliczenia dotacji za dany rok dokonuje się w terminie do 10 stycznia roku następnego (załącznik nr 3).
6. Gmina dokonuje weryfikacji udzielonej dotacji uwzględniając faktycznie poniesione wydatki na jednego
ucznia w gminie za dany rok.
7. Jeśli z rozliczenia dotacji wynika nadpłata lub niedopłata środki przekazuje się w terminie do dnia
31 stycznia roku następnego.

§ 4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, realizowanych przez
dotowaną jednostkę, a prawidłowość jej wykorzystania podlega kontroli. Kontrola wykorzystania dotacji obejmuje:
1) prawidłowość danych wykazanych w miesięcznych informacjach o liczbie dzieci i w rozliczeniu dotacji;
2) prawidłowość .wykorzystania dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentacji
finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.
§ 5. Do przeprowadzenia kontroli przez osobę kontrolującą uprawnia imienne upoważnienie Burmistrza
Zdzieszowic oraz dowód osobisty, a w przypadku konieczności dostępu do informacji niejawnych - także
poświadczenie bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
§ 6. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia osobie kontrolującej warunki i środki niezbędne do
sprawnego przeprowadzenia kontroli.
§ 7 . 1 . Osoba kontrolująca dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie przedstawianych przez
kontrolowanego dokumentów.
2. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów
z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub pracownicy przez niego upoważnieni obowiązani są udzielać
w wyznaczonym przez osobę kontrolującą terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących
przedmiotu kontroli.
§ 8. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się pisemny protokół.
2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie zastępującej go w razie nieobecności przysługuje prawo
do zgłoszenia, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do zawartego
w protokole kontroli opisu stanu faktycznego.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli osoba kontrolująca dokonuje analizy ich zasadności,
podejmując w razie potrzeby dodatkowe czynności kontrolne.
4. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń osoba kontrolująca sporządza nowy protokół
kontroli. Poprzedni protokół kontroli pozostawia się w aktach sprawy.
5. W przypadku stwierdzenia braku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń osoba kontrolująca informuje
Burmistrza Zdzieszowic oraz kierownika kontrolowanej jednostki o tym fakcie.
6. Ostateczna decyzja o zasadności odmowy podpisania protokołu kontroli lub złożonych do protokołu kontroli
zastrzeżeń należy do Burmistrza Zdzieszowic.
§ 9. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnego z przeznaczeniem lub pobrania dotacji
nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowana placówka zobowiązana jest do jej zwrotu wraz z odsetkami do
budżetu gminy Zdzieszowice, na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
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§10. Traci moc uchwała nr LIII/413/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby
fizyczne i osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 160, poz. 1902).
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego, prow adzonych na terenie gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i
osoby praw ne niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W zw iązku ze zm ianą obow iązujących przepisów dotyczących sposobu naliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form w ychow ania przedszkolnego prow adzonych przez
podm ioty określone w uchw ale, dokonuje się zm iany dotychczasow ej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały N r ....
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z d n ia....................2014r.

(pieczęć osoby prowadzącej)

Burmistrz Zdzieszowic

Wniosek o przyznanie dotacji na......................
I.

II.

r.

Nazwa i adres osoby prowadzącej:

Nazwa i adres przedszkola lub innej form y wychowania przedszkolnego:

III.

Num er i data wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę

IV.

Planowana liczba uczniów

okres

Planowana
miesięczna liczba
uczniów ogółem

W tym
niepełnosprawni

Liczba dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju
prowadzonym na podstawie art. 71 b
ust. 2a ustawy o systemie oświaty

styczeń-sierpień
Wrzesień-grudzień
V.

VI.

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji:

Dane adresowe dzieci - załącznik do wniosku

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały N r ....
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z d n ia....................2014r.

Burmistrz Zdzieszowic

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie dzieci
(wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)
I.

II.

Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

Faktyczna liczba uczniów w miesiącu.......................................:

ogółem :........................................................... w tym:

-

III.

Zamieszkałych w Gminie...........................................................................
Spoza Gminy :...............................................................................................
Uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności

Dane adresowe uczniów spoza Gminy:

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały N r ....
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z d n ia....................2014r.

(pieczęć osoby prowadzącej)

Burmistrz Zdzieszowic

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy
w okresie od................................. d o ............................................
I.

II.

III.
Lp.

Nazwa i adres osoby prowadzącej:

Nazwa i adres przedszkola lub innej formy w ychowania przedszkolnego:

W yszczególnienie:
Miesiąc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

13.

Razem za okres styczeń-grudzień

Id: 53075ED2-33A4-47E2-9BAB-4A1E73451EC9. Projekt

Liczba dzieci w
poszczególnych miesiącach
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dotacji
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Lp.
1.

Rodzaj wydatków bieżących

Kwota wydatków
sfinansowanych z dotacji

Wydatki bieżące, w tym:
w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej
szkołę,
przedszkole,
inną
formę
wychowania
przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni
funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo
prowadzi
zajęcia
w
innej
formie
wychowania
przedszkolnego

2.

zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory
biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach,
przedszkolach i placówkach; sprzęt sportowy i rekreacyjny;
meble; pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla
których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie
oddania do używania.
Razem

IV.

Kwota dotacji niewykorzystanej:.......................... zł, słownie złotych

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)
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Burmistrz Zdzieszowic

Dotyczy: projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania
świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia
przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu
zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
poprzedniej uchwały związana jest z licznymi wyrokami NSA
Wojewodów.

rodzaju, warunków i sposobu
zdrowotnego dla nauczycieli
gminę Zdzieszowice. Zmiana
i rozstrzygnięciami Nadzorów

...

f
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Projekt
z dnia 29 września 2014 r.
Zatwierdzony przez..........

mgr

UCHWAŁA K R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z d n ia ..................... 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
gminę Zdzieszowice

N a podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne
§ 1. W ysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnianych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice zwanych dalej nauczycielami w danym roku
kalendarzowym określane są w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
§ 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku
nie przechodzą na rok następny.

§ 3. Środkami finansowymi wymienionymi w § 1 dysponuje Burmistrz Zdzieszowic.
Rodzaje świadczeń
§ 4. Pomoc udzielona jest w formie zapomogi pieniężnej zwanej dalej zapomogą i przysługuje tylko raz w roku
kalendarzowym.
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków, nauczyciel może otrzymać
zapomogę więcej niż raz w roku.
§ 6. 1. W ysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od
poniesionych kosztów leczenia oraz od wysokości dochodów, przypadających na jednego członka rodziny
nauczyciela.
2. Kwota przyznanej jednorazowo zapomogi nie może być wyższa niż 1 000 zł.

Warunki i sposób przyznawania świadczenia
§ 7 .1 Warunkiem przyznania świadczenia z funduszu zdrowotnego jest złożenie wniosku o zapomogę
(załącznik nr 1) wraz z dokumentacją wymienioną w ust. 2.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające konieczność przyznania zapomogi, w szczególności
poświadczające stan zdrowia i poniesione koszty leczenia:
1) Aktualne zaświadczenia lekarskie;
2) Dokumenty imiennie potwierdzające poniesione koszty leczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem);
3) Oświadczenie o dochodach netto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się
o zapomogę.
3. Wnioski składa się do dyrektora placówki macierzystej, który dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji
pod względem formalnym i przekazuje Burmistrzowi do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał.
§ 8. 1. Burmistrz rozpatruje złożone wnioski co najmniej raz na kwartał i przyznaje zapomogę oraz określa jej
wysokość.
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2. Odmowa przyznania zapomogi zdrowotnej następuje w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.
3. Wnioski bez wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane.
4. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek nauczyciela z uwagi na jego ważny interes świadczenie może być
przyznane poza terminem określonym w § 8 ust. 1.

Postanowienia końcowe
§ 9. Traci moc Uchwała N r YIII/58/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie
określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj.
Op. z 2007 r. N r 47, poz. 1584).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z d n ia.................... 2014r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO
NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
W nioskodawca:.............. ................................................................... .

Adres zamieszkania i nr telefonu:....................................................
Nazwa i adres szkoły, w której wnioskodawca jest/był zatrudniony.

Uzasadnienie:

W załączeniu do wniosku przedkładam: (aktualne zaświadczenie lekarskie, faktury, rachunki, pobyt
w szpitalu itd.):
1..................................................................................................................................................................
2 ..... ............................................................................................................................................................
3

...............................................................................................................................

4

............................................................................................ !..................................

5

....... :.............................................................................. ........................................

6 ......................................... .......................................... ..........................................................................
Oświadczenie

Oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (netto) na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł z
3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wynosi:
.......................... słownie :...........................................................................................................................
Formy płatności
1.

Nr konta bankowego osoby uprawnionej :

2.

Kasa Urzędu Miejskiego

(data i podpis wnioskodawcy)
A dnotacje o sposobie załatw ienia sprawy
W przypadku negatywnej decyzji należy uzasadnić:

(data i podpis Burmistrza)
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń
realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
W związku z licznymi wyrokami NSA i rozstrzygnięciami Nadzorów Wojewodów dokonuje się zmiany
dotychczasowej uchwały poprzez uchylenie obowiązującej i stworzenie nowej, która uwzględnia aktualną
wykładnię przepisu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r. poz. 191).
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