
UCHWAŁA NR XIX/84/07 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 12 września 2007 r. 
 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina. 

 
 
Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.          
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz 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.) Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

 
Przepisy uchwały ustalają tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu 
Gminy Mosina dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. 
 

 
§ 2. 

 
Przedszkola wymienione w § 1, otrzymują dotacje z budżetu Gminy Mosina na każdego 
ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia                        
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mosina, 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 Mosina. 
 

 
§ 3. 

 
Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej przedszkole, 
przedłożony do Urzędu Miejskiego w Mosinie (załącznik nr 1 do uchwały). 
 

 
§ 4. 

 
Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, datę i numer zezwolenia na prowadzenie przedszkola 
publicznego; 

2) określać planowaną liczbę uczniów ze wskazaniem liczby uczniów będących 
mieszkańcami Gminy Mosina oraz liczby uczniów będących mieszkańcami innych 
gmin; 

3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o każdorazowych zmianach 
zachodzących w liczbie uczniów; 

4) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 
 
 
 



§ 5. 
  
1. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych  

do ostatniego dnia  każdego miesiąca. 
2. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15–go każdego miesiąca. 
3. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację 

miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności 
uprawnienia do otrzymywania dotacji (załącznik nr 2 do uchwały). 

4. Kwota nadpłaconej bądź niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio 
uwzględniana w wysokości dotacji przekazywanej w następnym miesiącu. 

5. Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola. 
 

 
§ 6. 

 
Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za okres roczny, Burmistrz Gminy Mosina 
dokona w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego w oparciu o dane z informacji z § 5 
ust. 3 oraz o faktyczne wydatki bieżące poniesione przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę Mosina. W ramach rozliczenia w terminie do 31 marca, podmiotowi 
uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni. 
 
 

§ 7. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 8. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 21 maja 2007 r. 

 
 
 
 

                                                                                                
UZASADNIENIE 

 
 Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego, otrzymują z budżetu gminy dotacje. Zgodnie z art. 80 
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska w Mosinie 
podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie 28 czerwca 2007 r., której nieważność została 
orzeczona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w dniu 27 lipca 2007 r. 
Przedszkole, którego dotyczy przedstawiona uchwała, rozpoczęło działalność 21 maja 2007 r. 
W związku z tym, w nawiązaniu do art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, projekt 
niniejszej uchwały wprowadził zapis w  8, który pozwoli na wywiązanie się z obowiązku 
nałożonego przez ustawę o konieczności dotowania przedszkola publicznego.  



        Załącznik nr 1  
        do uchwały nr XIX/84/07 
        Rady Miejskiej w Mosinie 
        z dnia 12 września 2007 r. 
 
 
 
 

WNIOSEK  O  UDZIELENIE   DOTACJI  NA   ROK ............. 
 
 

1. Wnioskodawca: 
 a/ nazwa przedszkola .............................................................................................. 
 b/ adres .................................................................................................................... 
 c/ typ przedszkola ................................................................................................... 
 d/ osoba prowadząca przedszkole .......................................................................... 
 
2. Numer i data  zezwolenia (decyzji) na założenie przedszkola: 
 
      .................................................................................................................................. 
 
 
3. Planowana liczba uczniów w okresie od stycznia do grudnia: .................... 

 
w tym uczniowie będący mieszkańcami innych gmin ..................................... 

 
       
 

4. Zobowiązanie wnioskującego: 
 Zobowiązuję się do bieżącego informowania organu dotującego o każdorazowych 
 zmianach zachodzących w liczbie uczniów. 
 
5. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja: 

 
      .................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
                                                                               .............................................................. 
                                                                               pieczątka imienna i podpis – data  
 
 
 
 
 



        Załącznik nr 2  
        do uchwały nr XIX/84/07 
        Rady Miejskiej w Mosinie 
        z dnia 12 września 2007 r. 
 
 
 
 

INFORMACJA  O  PLANOWANEJ  LICZBIE  UCZNIÓW                                                
W  MIESIĄCU ................................. 

 
 

Liczba uczniów na dzień 1–go danego miesiąca  ............................................... 
 
w tym liczba uczniów spoza Gminy Mosina .................................................... 
 
 
Wykaz uczniów uczęszczających do przedszkola: 
 
Lp. Imię i nazwisko ucznia Adres zamieszkania Data urodzenia 
    
    
    
    
    
 

 
                                                   
 
 
 
         Imię i nazwisko                                                               Imię i nazwisko 
sporządzającego zestawienie             Dyrektora przedszkola 
 
 
......................................                                                      ............................................. 
pieczątka i podpis – data                                                  pieczątka i podpis – data  
 


