Uchwała Nr 459/XIX/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14.03.2012r

w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno
osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i
osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.90 ust. 4 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§1
W załączniku nr 1 do uchwały Nr 1364/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
24.03.2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli
prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i
osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a
także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące
zmiany:
1) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa
wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji korzystając z systemu elektronicznego wskazanego przez Gminę
Piaseczno.”
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Do 10 każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego lub szkołę składa informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających
sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego i szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest
część dotacji przypadająca na dany miesiąc korzystając z systemu elektronicznego
wskazanego przez Gminę Piaseczno.”

3) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę,
sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji korzystając z systemu elektronicznego
wskazanego przez Gminę Piaseczno.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1
stycznia 2012 r.

Uzasadnienie
Uchwałę podejmuje się w celu umożliwienia wprowadzenia aplikacji
elektronicznej służącej do naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych
udzielanych placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych
Gminy Piaseczno.
Wprowadzona aplikacja przyczyni się do wyeliminowania pomyłek w
dokumentach przekazywanych przez podmioty niepubliczne a w szczególności do
wyeliminowania dublowania tych samych dzieci na listach różnych placówek działających w
na terenie Gminy Piaseczno ( publicznych i niepublicznych) oraz z innych gmin, a w
konsekwencji będzie prowadzić do skutecznej kontroli w celu uniknięcia wypłat nienależnych
dotacji.
Ponadto aplikacja przyczyni się również do sprawniejszej obsługi 37 przedszkoli
niepublicznych, 4 szkół niepublicznych oraz 4 punktów przedszkolnych działających na
terenie Gminy Piaseczno, oraz rozliczeń dwustronnych z 14 gminami sąsiednimi, w których
dzieci naszych mieszkańców korzystają z miejsc placówkach niepublicznych, jak również
mieszkańców innych gmin korzystających dla swych dzieci z miejsc w placówkach na terenie
naszej gminy.

