UcHwAŁA Nľ LII/386/18
RADY MIASTA

żynłnoowA

z dnia I lutego 2018

r.

w spľawie ustalenĺa trybu udzielanĺa ĺ ľozlĺczaniadotacji dla publicznych
i niepublicznych przedszkolĺ, innych form wychowania pľzedszkolnego i szkół

pľowadzonych na teľenĺeMĺasta Żyrardowa pÍzez osoby pľawne niebędące jednostką
samorządu terytoľialnego lub osoby frzyczne oraz trybu pľzepľowadzania kontľoli

pľarľĺdłowoścĺ
ĺch pobľania ĺ wykoľrystania

Na podstawie aľt. 18 ust. 2 pkł 15

i

aľt. 40 ust. 1 ustawy

z

dnia 8 marca 1990 ľ.

U. z 2017 Í. poz. 1875, z pőźn. zm.) oraz na podstawie
aľt. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 płżdziemika 2017 ľ. o finansowaniu zadan oświatowych
o samorządzie gminnym (Dz.

(Dz. U. z20I7 r, poz.2203) Rada MiastaŻyrardowauchwala, co następuje:

Pľzepisy ogólne

Uchwała ustala tľyb udzielania

i

$1.

rczliczania dotacji dla publicznych

przedszkoli, innych foľm wychowania pľzedszkolnego

i

i

niepublicznych

szkół prowadzonych na teľenie

Miasta Żyratdowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu teľytorialnego

lub osoby ťlzyczne oraz tryb
i wykorzystania, w tym
dotacji

przepľowadzania kontroli prawidłowościich pobľania

zah'ręs danych, któľe powinny

i w ľozliczęnbl jej

być zawartę we wniosku o udzielenie

wykorzystania, teľmin przekazania informacji o liczbie dzieci

objętych wczesnym wspomaganiem ľozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć
ľewalidacyjno_wychowawczych oľaz teľmin i sposób rozlíczenia wykoľzystania dotacji.

Tryb udzielania dotacjĺ

1. organy

ptowadzące publiczne

i

s2.
niepub|iczne przedszkola, inne formy wychowania

przedszkolnego otaz szkoły składają odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdego
pľowadzonego przez siebie podmiotu, zavnerające infoľmacje o planowanej liczbie dzięci
objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestnikőw zajęć, rewalidacyjno_

wychowawczych

_ nie

pőźniej niż do dnia 30 wľześniaroku popľzeđzającegorok

udzielenia dotacji, zzasttzęŻeniem ust. 2.

2.

obowiązku, o którym mowa w ust.
podstawowych,

w

1

nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli, szkół

których zotganizowano oddział pľzedszkolny lub innych foľm

wychowania przedszkolnego

w ľoku, w którym dotacja

została pÍzyznana w dľodze

otwaľtego konkuľsu ofert.

3.

Wniosek, o którym mowa w ust. I, zawierający zakres danych, okľeślazałącznik nr

l

do uchwały.

s3.

1. Do

5. dnia każdego miesiąca' organy prowadzące publiczne

i niepubliczĺe przedszkola,

inne foľmy wychowania przedszkolnego, szkoły składają infoľmacje do Pľezydenta

o

Miasta Żytatdowa

faktycznej liczbie dziecí objętych wczesnym wspomaganiem

ľozwoju, uczniów, uczestników zajęć ľewalidacyjno-wychowawczych, według stanu
na

2.

pieľwszy dzieft danego miesiąca.

Wzóľ infoľmacji, o której mowa w ust.

1,

okľeślazałączniknľ2 do uchwały.

Tryb rozliczania dotacj i

1. organ prowadzący publiczne

i

s4.
niepubliczne przedszkole, inną foľmę wychowania

pľzedszkolnego' szkołę jest zobowiązany sporządzić

i

przekazać roczne rczliczenie

dotacji zarok, w którym udzielono dotacji, w terminie do 15 stycznianastępnego ľoku.

2. W

przypadku zaprzestania działalnościw trakcie tľwania ľoku budżetowego organ

prowađzącypubliczne

i

niepubliczne pľzedszkole, inną foľmę wychowania

pľzedszkolnego' szkołę jest zobowiązany przekazać pisemne rczliczenię z vłykorzystania

otľzymanej dotacji

za okľes od początku ľoku budżetowego do dnia

zakonczenia

działalności,w teľminie do 30 dnia następującego po teľminie zakoŕrczenia działalności.

3.

W pľzypadku, gdy w tľakcie roku budżetowego, na który została udzielona dotacja organ
ptowadzący jednostkę przekazał ją do pľowadzenia innemu podmiotowi,
30 dni od

w

teľminie

dnia jej przekazania, powiadamia Ptezyďerrta Miasta Żyrardowa i pľzedstawia

rozliczęnie dotacji otrzymanej do dnia przekazanía tej jednostki innemu podmiotowi.

4.
5.

Wzőr rczliczęnía dotacji, o któĘ mowa w ust. l, stanowi załącznik nľ 3 do uchwały.

oľgan dotujący ma pľawo Żądania wyjaśnień lub dodatkowych infoľmacji w zakľesie
złożonychtozliczeń.

6.

Poprawnie sporządzone ľoczne rczlíczenie zvłykorzystania dotacji podlega zatwieľdzęniu
ptzez oľgan doĘący w teľminie 30 dni od dnia łvpływurozliczęĺia.

Tryb pľzeprowadzania kontroli prawidłowościpobľanĺai wykoľzystanĺa dotacji

ss.

1. organowi dotującemu przysługuje pľawo kontľoli pľawidłowościpobrania
i wykoľzystania dotacji pÍzez publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego oraz szkoły.

2. Kontrolę

przeprowadzają osoby upoważnione ptzez Prezydenta Miasta Żytatdowa

na podstawie imiennego upoważnienia, po okazaniu tego upoważnienia.

3.

organ doĘący powiadamia oľgan ptowadzący jednostkę o zamiarze pÍzeprowađzenia
kontľoli za pomocą środków komunikacji elektľonicznej lub pisemnie _ nie później niŻ
na 3 dni przed teľminem rozpoczęcía kontľoli.

4.

W uzasadnionych pľzypadkach teľmin upoważnienia do kontroli możebyć: ptzedłużony.

s6.
1. Czynnościkontrolne pľzeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach
i godzinach pracy obowiązujących w tej jednostce otaz w obecności jej pľacowników,
a

w uzasadnionych

przypadkach

w

dniach

i

godzinach ustalonych pomiędzy

kontľoluj ącymi a osobami ľepľezentuj ącymi j edno stkę kontľolowaną.

2.

Z

przepľowađzonejkontľoli spotządza

się protokół w dwóch

jednobľzmiących

egzemplatzach, który podpisują kontľolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.

3.

Jeśliosoba ľeprezenĘąca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę odmawia podpisania
pľotokołu _ protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące' czyniąc w nim adnotacje
o odmowie podpisania pľotokołu.

s7.

1. osoba

ptowadząca lub ľeprezentującakontľolowaną jednostkę może zgłosić, Pľezydentowi

Miasta Żyrardowa w teľminie 7 dni od dnia pođpisaniapľotokołu kontroli, pisemne
wyjaśnienialub zastrzeŻenia, co do ustaleń zawartych w protokole.

2.

Pľezydent Miasta Żyrardowa ľozpatĄe złoŻone wyjaśnienia i zastzęŻenia otaz
zawiadamia pisemnie kontľolowany podmiot
14 dni od dnia ich wpływu.

o wyniku tego rczpatrzęnia w

teľminie

Postanowienĺa końcowe

s8.
Wykonanie uchwały powieľza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

$e.

l.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia.

