
BM.0050.214.2021 

Zarządzenie Nr  214/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby 

prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby 

fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  15 listopada 2021 r., a termin zakończenia 

na 22 listopada 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały 

Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia 

na obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

mailto:urzad@kobylka.pl


4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projekt  

z dnia 15 listopada 2021 r.  

Zatwierdzony przez .......................... 

 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby 

prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby 

prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930); 

2) ustawie Prawo oświatowe, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.); 

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie, o którym mowa w art. 88 ust. 6 ustawy 

Prawo oświatowe. 

§ 3. 1. Organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego, szkołę, składają w Urzędzie Miasta Kobyłka informacje o planowanej liczbie dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 

nie później niż do 30 września roku bazowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wzór informacji, zawierający zakres danych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do niepublicznych placówek wychowania 

przedszkolnego – w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert. 

4. W terminie do 5 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania 

przedszkolnego lub szkołę składa w Urzędzie Miasta Kobyłka, informację o faktycznej liczbie uczniów 

zawierającą w szczególności imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania oraz 

datę rozpoczęcia uczęszczania ucznia do danego przedszkola/innej formy wychowania 

przedszkolnego/szkoły. 



5. Dane o uczniach będące podstawą do sporządzenia informacji, o której mowa w ust. 4 organ 

prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę rejestruje w systemie 

teleinformatycznym wskazanym przez Miasto Kobyłka. 

6. Informacja musi być sporządzona na podstawie dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy roboczy dzień bieżącego miesiąca. Wzór 

przekazywanej informacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

7. Organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, 

szkołę zobowiązane są do złożenia korekty informacji w zakresie zwiększającej się lub zmniejszającej się 

liczby uczniów, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą 

naliczenia kwoty dotacji. 

8. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego lub szkoły w sposób określony w art. 34 ustawy. Wszelkie zmiany dotyczące informacji 

zawartych we wniosku, należy bezzwłocznie zgłosić do Wydziału Budżetu i Planowania Urzędu Miasta 

Kobyłka. 

9. Informacje, o której mowa w ust. 4, ze względu na ochronę danych osobowych należy złożyć 

w zabezpieczonej kopercie. 

10. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy przedszkole, inna forma wychowania 

przedszkolnego, szkoła została wykreślona z ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez 

Miasto Kobyłka na podstawie art. 169 ustawy Prawo oświatowe lub zezwolenie na założenie publicznego 

przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, zostało cofnięte w przypadkach, o których 

mowa w rozporządzeniu. 

11. Dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania otrzymanej dotacji, należy opisać w następujący 

sposób: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Kobyłka, 

w kwocie...(słownie); dotyczy... (nazwa podmiotu), oraz opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem organu 

prowadzącego lub jego przedstawiciela." 

12. Organ prowadzący przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza 

roczne rozliczenie przekazanej dotacji wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

13. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 12 należy złożyć w Urzędzie Miasta 

Kobyłka w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku. Rozliczenie organ prowadzący rejestruje 

w systemie teleinformatycznym, wskazanym przez organ dotujący, a jego wydruk przekazuje w formie 

podpisanego dokumentu. 

14. W przypadku likwidacji przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w trakcie 

roku, za który udzielana jest dotacja  rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji. 

15. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305). 

§ 4. 1. Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Kobyłka, zwane dalej „Kontrolującymi”, mogą 

dokonywać kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, zwanych 

dalej „Kontrolowanymi”. 

2. Kontrola dokonywana jest w godzinach pracy Kontrolowanego, w siedzibie jednostki kontrolowanej, 

w terminach uzgodnionych z Kontrolowanym, które muszą być zgodne z okresem kontroli. 



3. O terminie rozpoczęcia kontroli, Kontrolujący musi zostać poinformowany w formie pisemnej 

w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

4. Burmistrz Miasta Kobyłka może zlecić kontrolę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu, 

o którym mowa w ust. 3, jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla zabezpieczenia dowodów stanowiących 

podstawę oceny pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości. 

5. Kontrolującemu przysługuje prawo wstępu do siedziby jednostki kontrolowanej i wglądu 

do prowadzonej przez Kontrolowanego dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania. 

Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień ustnych i pisemnych. 

§ 5. Wynik przeprowadzonej kontroli Kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XL/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne 

i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

uchwała Nr LII/483/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 8 października 2018 r. zmieniająca uchwałę 

Nr XL/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania i uchwała Nr XXVI/209/20 Rady 

Miasta Kobyłka z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. U. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2657, 

7208, 11385, z 2020 r. poz. 9088). 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka 

 

Konrad Kostrzewa 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 października 2021 r o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 t.j.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały 

ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji o których mowa w art. 15-21, art. 25, art.26, art. 28-30 i art. 32, 

oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, 

które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu ich wykorzystania, termin 

przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub 

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust.2, oraz termin i sposób 

rozliczania wykorzystania dotacji. 

Niniejszy projekt uchwały został przygotowany w celu ujednolicenia obecnie obowiązujacych uchwał 

w przedmiotowym zakresie oraz w związku z potrzebą zmiany rocznego rozliczenia przekazanej dotacji 

jak również z  potrzebą wprowadzenia zapisów dotyczących kontroli doraźnej (natychmiastowej). 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka 

z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską 

Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14644). 

W związku z powyższym wnioskuję jak na wstępie. 

 


