
ZARZĄDZENIE NR OR.120.28.2016
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz 
wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego, z których terenu dzieci 

korzystają z niepublicznego przedszkola w gminie Biała

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446 z 
późn. zm.), art. 90 ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 
2156 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XI.98.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania, zarządzam co następuje:

§ 1. Zasady ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała określone zostały 
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wysokość zwrotu dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola 
położonego na terenie gminy bIała, zamieszkałego na terenie innej gminy w wysokości określonej w § 1, 
pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na zadania przedszkolne gminy Biała.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała, Inspektorowi ds oświaty i spraw 
społecznych Urzędu Miejskiego w Białej, Dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, 
Dyrektorowi Zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej oraz Dyrektorowi Zespołu szkolno-przedszkolnego w 
Łączniku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do naliczenia dotacji i jej korekt od dnia 
1 stycznia 2016 r.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.28.2016

Burmistrza Białej

z dnia 23 listopada 2016 r.

CZĘŚĆ I.
Podstawa naliczenia dotacji

§ 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Biała przysługują na każdego 
ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w 
przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, 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 w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba 
prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej 
liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 2. 1. Do wydatków bieżących, o których mowa w § 1 wlicza się:

1) plan/wydatki z rozdziału 80104 - Przedszkola;

2) plan/wydatki z rozdziału 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół;

3) plan/wydatki z rozdziału 80146 - Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli;

4) plan/wydatki z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne;

5) plan/wydatki z rozdziału 80195 - Pozostała działalność.

2. Do wyliczenia wydatków bieżących  ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w 
przeliczeniu na jednego ucznia stosuje się następujące proporcje:

1) w rozdziale 80104 - Przedszkola - planu/wydatki bieżące przedszkoli publicznych,

2) w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80146 - Dokształcanie i 
doskonalenia zawodowe nauczycieli i 80195 - Pozostała działalność - iloraz planu/wydatków do liczby 
wszystkich dzieci i uczniów, tj. szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli pomnożony przez liczbę dzieci 
w przedszkolach publicznych,

3) w rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - iloraz planu/wydatków do liczby dzieci korzystających ze 
stołówek pomnożony przez liczbę dzieci przedszkolnych korzystających ze stołówek.

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli zwiększana jest na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej 
przez gminę Biała.

4. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli pomniejszana jest o dochody gminy z tytułu:

1) opłat z wychowania przedszkolnego ujętych w budżecie w rozdziale 80104 - Przedszkola w § 0660 „Wpływy z 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”,

2) opłat za wyżywienie ujętych w budżecie w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0670 
„Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 
przedszkolnego”.

§ 3. Do obliczenia dotacji na podstawie liczby uczniów w przedszkolach publicznych przyjmuje się faktyczną 
liczbę uczniów wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji.

CZĘŚĆ II.
Obieg dokumentów dotyczących podstaw naliczenia dotacji

§ 4. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych: Zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej, Zespołu szkolno-
przedszkolnego w Łączniku oraz Gimnazjum w Białej przekazują pisemną informację o liczbie dzieci, o których 
mowa w § 2 ust. 2 i w § 3 i przekazują do Biura Obsługi Szkół Samorządowych oraz Inspektora ds oświaty i spraw 
społecznych Urzędu Miejskiego w Białej w terminie do 8 następnego miesiąca.
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§ 5. 1. Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej dokonuje wyliczenia:

1) planu wydatków bieżących za dany miesiąc wg proporcji określonych § 2 ust. 2 w poszczególnych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej,

2) wydatków bieżących za dany miesiąc wg proporcji określonych § 2 ust. 2 w poszczególnych rozdziałach 
klasyfikacji budżetowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 sporządzana jest w formie pisemnej i przekazywana do skarbnika Gminy 
Biała do 10-tego następnego miesiąca.

§ 6. Inspektor ds oświaty i wychowania przekazuję w formie pisemnej/ustnej informację o liczbie dzieci w 
przedszkolach publicznych, o których mowa w § 3.

§ 7. 1. Wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Biała sporządza 
Skarbnik Gminy Biała na podstawie informacji, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6.

2. Dotacja na miesiąc styczeń wyliczona jest na podstawie planu wydatków bieżących, o których mowa w 
części I zarządzenia.

3. Dotacja na kolejne miesiące roku budżetowego wyliczona jest w następujący sposób:

1) na dany miesiąc wg planu wydatków bieżących, o których mowa w części I, na dzień sporządzenia wyliczenia,

2) rozliczenia miesiąca poprzedniego na podstawie wydatków bieżących, o których mowa w części I,   
dokonanych za ten miesiąc.

§ 8. 1. Rozliczenie roczne dotacji dokonywane jest w miesiącu styczniu, na podstawie rocznych wydatków 
bieżących dokonanych za dany rok budżetowy i przeciętnej liczby uczniów (obliczonej jako suma liczby uczniów 
w poszczególnych miesiącach podzielona przez 12 miesięcy).

2. Dotacja roczna wyliczana jest jako iloczyn kwoty, o której mowa w pkt 1 i sumy dzieci uczęszczających do 
niepublicznego przedszkola w poszczególnych miesiącach.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest na rachunek wnioskodawcy w terminie do 31 stycznia 
roku następnego.

4. Stosowna korekta dokonywana jest dla gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznego przedszkola.
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