
UCHWAŁA Nr XXII/264/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

 
w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012 dla Przedszkola Niepublicznego „JEDYNECZKA” w Bornem 
Sulinowie. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 137, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr  28, poz. 
146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 
1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 
1429 i Nr 291, poz. 1707) i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz.2104, z 2006  r. Nr 144, poz.1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791 i  Nr 120, poz. 818, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 
1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 
54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, 
poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 § 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie dotacji podmiotowej z budŜetu Gminy Borne 
Sulinowo na rok 2012 na dofinansowanie działalności bieŜącej dla Przedszkola 
Niepublicznego „JEDYNECZKA” w Bornem Sulinowie na okres od miesiąca lipca do 
miesiąca grudnia 2012 roku na zasadach określonych w uchwale Nr XIII/167/2011 Rady 
Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych 
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na 
terenie Gminy Borne Sulinowo. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
 
 Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile 
odrębne ustawy tak stanowią. W praktyce dotacjami podmiotowymi z budŜetu jst są dotacje 
udzielane min. podmiotom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola na 
podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty. 
 Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym 
specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem 
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych 
artystycznych, otrzymują dotacje z budŜetu gminy. 
  Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty warunkiem udzielenia 
dotacji z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego jest podanie przez prowadzącego 
niepubliczne przedszkole planowanej liczby uczniów nie później niŜ do dnia 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W 2011 roku takie wnioski zostały złoŜone 
przez Przedszkole Niepubliczne „LEŚNE LUDKI” w Bornem Sulinowie i Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi w Łubowie. Na podstawie przedłoŜonych informacji ujęto w budŜecie Gminy 
Borne Sulinowo na 2012 rok niezbędne środki finansowe na przedmiotowe dotacje. Obecnie 
Przedszkole Niepubliczne „LEŚNE LUDKI” w Bornem Sulinowie nie prowadzi swojej 
działalności od stycznia 2012 roku, a w dniu 19 kwietnia 2012 roku zostało wykreślone z 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 
 Przedszkole Niepubliczne „JEDYNECZKA” w Bornem Sulinowie wpis do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Bornego Sulinowa uzyskało 
w dniu 19 kwietnia 2012 roku, a z wnioskiem o udzielenie dotacji zwróciło się w dniu 18 
maja 2012 roku.  
 Zgodnie z opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr K-
0542/69/EW/11 z dnia 27 września 2011 roku warunkiem udzielenia dotacji z budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego jest podanie przez prowadzącego przedszkole planowanej 
liczby uczniów nie później niŜ do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 
dotacji. Według RIO „Termin określony w ustawie ma charakter planistyczny, umoŜliwiający 
zaplanowanie w budŜecie niezbędnych środków finansowych na przedmiotowe dotacje. Nie 
przekazanie powyŜszej informacji w określonym ustawowo terminie nie moŜe skutkować 
brakiem moŜliwości przyznania takiej dotacji, jeŜeli jednostka samorządu terytorialnego 
dysponuje w budŜecie stosownymi środkami, a jej organ stanowiący wyrazi wolę dotowania 
niepublicznego przedszkola zwłaszcza w przypadku, gdy ich działalność została rozpoczęta w 
trakcie roku budŜetowego.” 
 Przewidywany koszt udzielenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego 
„JEDYNECZKA” w Bornem Sulinowie w okresie lipiec-grudzień 2012 roku 61.200,00 zł 
(liczba dzieci wg wniosku z dnia 18 maja 2012 r. 34 x 300,00 zł x 6 miesięcy = 61.200,00 zł).  
  
  
  
 
 
 


