
UCHWAŁA Nr 177/XXXVI/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Gostynina przez inne niż Miasto Gostynin osoby

prawne lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Uchwala się tryb udzielania i  rozliczania dotacji  oraz tryb i  zakres kontroli  prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania dla prowadzonych na terenie Miasta Gostynina:
1) niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych,
2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,
3) niepublicznych  szkół,  w  tym  z  oddziałami  integracyjnymi,  z  wyjątkiem  szkół  podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych 

Rozdział II
Podstawa obliczania wysokości dotacji

§ 2
1. Niepubliczne  przedszkola,  niepubliczne  inne  formy wychowania  przedszkolnego,  niepubliczne
szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Miasta Gostynina w wysokości równej
kwocie  przewidzianej  na  jedno  dziecko  objęte  wczesnym  wspomaganiem  rozwoju  w  części
oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Gostynina.
2. Niepubliczne przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d i 1e ustawy o
systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Miasta Gostynina na każdego ucznia w wysokości
równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Gostynin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Gostynina, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
dotację  w wysokości  równej  kwocie przewidzianej  na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w
części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Gostynin.
3. Dotacje dla  niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w ust. 2
przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Gostynina
wydatków  bieżących  ponoszonych  w  przedszkolach  prowadzonych  przez  Miasto  Gostynin  w
przeliczeniu  na jednego  ucznia,  pomniejszonych  o  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Gostynina, z tym że na
ucznia  niepełnosprawnego  dotację  w  wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Miasto Gostynin.
4. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego spełniająca warunki określone w art. 90
ust. 1c, ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą
wychowania  przedszkolnego  dotację  z  budżetu  Miasta  Gostynina  w  wysokości  równej  50%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Gostynin,  pomniejszonych  o  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  oraz  za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta Gostynina, z tym że na ucznia niepełnosprawnego
dotację  w wysokości  równej  kwocie przewidzianej  na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w



części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Gostynin.
5. Osoba  prowadząca  niepubliczne  inne  formy  wychowania  przedszkolnego,  niespełniająca
warunków o których mowa w ust 4, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Gostynina w wysokości równej 40% wydatków bieżących
ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Gostynin,
pomniejszonych  o  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  oraz  za wyżywienie,
stanowiące dochody budżetu Miasta Gostynina,  z  tym że na ucznia niepełnosprawnego dotację
w wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na  niepełnosprawnego  ucznia  przedszkola  w  części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Gostynin.
6. Dotacje dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny, przysługują na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej
na  jednego  ucznia  danego  typu  i  rodzaju  szkoły  w  części  oświatowej  subwencji  ogólnej
otrzymywanej przez Miasto Gostynin.

Rozdział III
Tryb udzielania dotacji 

§ 3
1. Dotacji  udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę,  niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego złożony Burmistrzowi Miasta
Gostynina nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Warunku, o którym mowa w ust.1 nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego,  wymienionych w  §2 ust.  2 i  4 uchwały w roku, w którym dotacja
została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Osoba  prowadząca  składa  wniosek  o  którym  mowa  w  ust.  1  odrębnie  dla  każdej  szkoły,
przedszkola czy innej formy wychowania przedszkolnego.
5. Osoba  prowadząca  niepubliczną  szkołę,  niepubliczne  przedszkole,  niepubliczną  inną  formę
wychowania  przedszkolnego  składa  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  w terminie  do  7-go  dnia
każdego  miesiąca,  informacji  o  faktycznej  liczbie  uczniów niepublicznej  szkoły,  niepublicznego
przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy
dzień danego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
6. Liczba uczniów, o której mowa w ust. 5 stanowi podstawę do obliczenia kwoty należnej dotacji
na dany miesiąc.
7. Dotację  przekazuje  się  w  12  częściach  w  terminach  określonych  w  art.  90  ust  3c  ustawy
o systemie  oświaty  na  rachunek  bankowy  niepublicznej  szkoły,  niepublicznego  przedszkola  lub
niepublicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  wskazany  we  wniosku,  o  którym  mowa
w ust. 1.

Rozdział IV
Tryb rozliczenia dotacji

§ 4
1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę
wychowania przedszkolnego sporządza pisemne rozliczenie wykorzystanej dotacji  według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie  dotacji  o  którym  mowa  w  ust.  1  podlega  przekazaniu  do  Burmistrza  Miasta
Gostynina w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego – rozliczenie roczne za rok poprzedni,
oraz w sytuacji gdy następuje zakończenie działalności w trakcie roku budżetowego – w terminie do
20 dni od dnia zakończenia działalności.
3. Dotacje  w  części  niewykorzystanej  do  końca  roku  budżetowego  wykorzystane  niezgodnie  z
przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885
z późn. zm.).
4. Burmistrz Miasta Gostynina ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie



złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

Rozdział V
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 5
1. Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  przysługuje  prawo  kontroli  prawidłowości  pobrania  i
wykorzystywania  dotacji  przyznanych  niepublicznym  szkołom,  niepublicznym  przedszkolom
lub niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego.

2. Kontrola obejmuje:
1)  zgodność  danych  wykazywanych  we  wniosku  o  udzielenie  dotacji,  miesięcznej  informacji  o
liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie prowadzonej dokumentacji organizacyjnej,
finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d
ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej. 

§ 6
1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Gostynina na podstawie
imiennego upoważnienia.
2. O  zamiarze  przeprowadzenia  kontroli,  kontrolowany  zawiadamia  kontrolowaną  niepubliczną
szkołę, niepubliczne przedszkole i niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego nie później
niż na 3 dni przed terminem kontroli.
3. Czynności  kontrolne  przeprowadza  się  w  siedzibie  kontrolowanej   niepublicznej  szkoły,
niepublicznego przedszkola i  niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w dniach i
godzinach pracy  obowiązujących w kontrolowanym podmiocie,  w obecności  pracowników tego
podmiotu.
4. Na  czas  trwania  kontroli  organ  prowadzący  kontrolowany  podmiot  zobowiązany  jest  do
udostępnienia kontrolującym wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o
którym mowa w ust. 3.
5. W  razie  potrzeby  kontrolujący  mogą  występować  do  organu  prowadzącego  kontrolowanego
podmiotu  lub  do  jego  dyrektora  o  udzielenie  informacji  i  wyjaśnień  w  zakresie  wykorzystania
dotacji.
6. Z  przeprowadzonej  kontroli  sporządza  się  protokół  kontroli  w  dwóch  jednobrzmiących
egzemplarzach.
7. Kontrola zostaje zakończona w dniu podpisania protokołu kontroli.
8. Jeden egzemplarz protokołu kontroli doręcza się kontrolowanemu.
9. Osoba  reprezentująca  kontrolowaną   niepubliczną  szkołę,  niepubliczne  przedszkole   oraz
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego może zgłosić Burmistrzowi Miasta Gostynina
w  terminie  7  dni  od  dnia  podpisania  protokołu  kontroli,  pisemne  wyjaśnienie  co  do  ustaleń
zawartych w protokole.

Rozdział VI
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina

§ 8
Traci moc uchwała Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
dla  przedszkoli  niepublicznych  oraz  innych  niepublicznych  form  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.



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

            Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gostyninie

        

                                                                                                       Andrzej Robacki



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia ………………………..

………………………………….. Gostynin, dnia …………………
(pieczęć)

Burmistrz Miasta Gostynina

WNIOSEK
o udzielenie dotacji oświatowej na ………….. rok

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej ……………………………………...…………………………..…...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dane niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
a) nazwa ………………………………………………………………………………………..…………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) typ i rodzaj niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) realizowanie obowiązku szkolnego: TAK / NIE 1)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) adres, numery telefonów, adres e-mail: …………………………………………………………………………………...…..…..

3 Numer rachunku bankowego niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Planowana liczba uczniów

Rok ………….. Od stycznia do sierpnia Od września do grudnia

Planowana liczba uczniów, w tym:

    liczba uczniów spoza Gostynina 2)

….liczba uczniów niepełnosprawnych

….liczba uczniów objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju

(w przypadku uczniów niepełnosprawnych należy podać rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej i 
symbolem zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej)

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów.

………………………………. ………………………………………….
              (miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)

………………………………………………………………………...

1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego



Załącznik nr 2 do uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia ………………………..

………………………………….. Gostynin, dnia …………………
(pieczęć)

Burmistrz Miasta Gostynina

INFORMACJA
miesięczna o faktycznej liczbie uczniów według stanu 

na pierwszy dzień miesiąca ………….. / …………..roku

1. Nazwa   i  adres  niepublicznej  szkoły,  niepublicznego  przedszkola,  niepublicznej  innej  formy  wychowania
przedszkolnego  …...........……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Aktualna liczba uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca

ROZLICZENIE LICZBY UCZNIÓW
Faktyczna liczba uczniów

(stan na pierwszy dzień miesiąca)

A Liczba uczniów ogółem
w tym:

B Liczba uczniów niepełnosprawnych ogółem (B1 + B2 + …)
w tym:

B1     Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……… 1)

B2     Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……… 1)

B3     Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……… 1)

C Liczba uczniów spoza terenu miasta Gostynina ogółem (C1 + C2 + ….) 2)

w tym:

C1     Liczba uczniów zamieszkałych na terenie gminy …………………………………

C2     Liczba uczniów zamieszkałych na terenie gminy …………………………………

C3     Liczba uczniów  zamieszkałych na terenie gminy …………………………………

D Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

………………………………. ………………………………………….
              (miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)

………………………………………………………………………...

1) należy  wpisać  symbol  niepełnosprawności  –  zgodnie  z  orzeczeniem  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  i
symbolem zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji
ogólnej)
2) wiersze C, C1, C2, … dotyczą przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego



Załącznik nr 3 do uchwały Nr ………..
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia ………………………..

………………………………….. Gostynin, dnia 
…………………

(pieczęć)

Burmistrz Miasta Gostynina

ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA GOSTYNINA
za rok ………..

na dzień ……………..………..

1. Nazwa  i adres niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie za okres:
a) za ……………….. rok
b) od stycznia ……………… roku do dnia zaprzestania działalności tj. …………………….

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca / od początku roku do dnia zaprzestania działalności)*

otrzymana: ……………………………… zł;  wykorzystana: ……………………………… zł;  

3. Faktyczna liczba uczniów dotowanego niepublicznej szkoły / niepublicznego przedszkola / niepublicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego w okresie od początku roku do końca roku / od początku roku do dnia zaprzestania 
działalności)* (należy podać za każdy miesiąc osobno)

* niepotrzebne skreślić

ROZLICZENIE LICZBY UCZNIÓW
FAKTYCZNA LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

A Liczba uczniów ogółem
w tym:

B    Liczba uczniów niepełnosprawnych (B1 + B2 + ...)

B1    Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……….1)

B2    Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……….1)

B3    Liczba uczniów z niepełnosprawnością ……….1)

C Liczba uczniów spoza terenu miasta Gostynina 
ogółem (C1 + C2 + ….) 2)

w tym:

C1     Liczba uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
…………………………………

C2     Liczba uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
…………………………………

C3     Liczba uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
…………………………………

D Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem 
rozwoju



4. Zestawienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji:

L.p.
Rodzaj wydatku sfinansowanego w ramach otrzymanej dotacji,

 o którym mowa w art. 90 ust 3d ustawy o systemie oświaty
Wysokość poniesionych wydatków

ramach otrzymanej dotacji

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM

5. Informacja o kwocie podlegającej zwrotowi do budżetu:

Wysokość dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym 
(od stycznia do grudnia lub do dnia zakończenia działalności)

Wysokość wydatków bieżących sfinansowanych z dotacji 
(od stycznia do grudnia lub do dnia zakończenia działalności)

Kwota niewykorzystanej dotacji
(kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi do budżetu 
Gminy Miasta Gostynina w terminie do dnia 20 stycznia za rok 
ubiegły lub w terminie 20 dni od zakończenia działalności)

………………………………. ………………………………………….
              (miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby 

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej
prowadzącej dotowaną jednostkę)

………………………………………………………………………...

1) należy wpisać symbol niepełnosprawności – zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej i 
symbolem zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej)
2) wiersze C, C1, C2, … dotyczą przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Uwaga: 
Termin składania:
- do dnia 20 stycznia roku następnego – rozliczenie roczne
- do 20 dni od dnia zakończenia działalności (jeżeli zakończenie działalności nastąpiło w trakcie roku budżetowego)



UZASADNIENIE

Zgodnie  z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji,
podstawy obliczenia  dotacji,  zakresu danych,  jakie  mają  być  zawarte  we wniosku o  udzielenie
dotacji  oraz  trybu  i  zakresu  przeprowadzenia  kontroli  prawidłowości  wykorzystania  dotacji
udzielonej  dla  niepublicznych  szkół,  niepublicznych  przedszkoli  i  niepublicznych  innych  form
wychowania  przedszkolnego  jest  zadaniem  jednostki  samorządu  terytorialnego,  dotującej  tego
rodzaju szkoły i placówki.
Istotnym elementem zmian w ustawie o systemie oświaty jest nałożenie na gminy od 1 września
2015 roku obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim 4-latkom (art. 7 ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r.), a od 1 września 2017 r. - także 3-latkom. 

Zapewnienie  warunków  do  spełniania  w/w  obowiązku  oraz  realizacji  prawa  do  korzystania
z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
Zadanie  to  jest  wykonywane  przez  gminę  przez  zapewnienie  dziecku  możliwości  korzystania
z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu prowadzonym przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonym
na obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, położonym na obszarze gminy.

Przedszkole niepubliczne, które przystąpi do konkursu ofert  na zapewnienie dzieciom zamieszkałym
na terenie  Miasta  Gostynina  możliwości  korzystania  z  wychowania  przedszkolnego oraz  spełni
szereg ustawowych warunków może otrzymać dotację  w wysokości 100%  wydatków bieżących
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
Przedszkole przystępujące do konkursu ofert musi spełnić następujące warunki:
1) realizuje  programy  wychowania  przedszkolnego  uwzględniające  podstawę  programową
wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie
(taki sam jak w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin) ;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
5) będzie  pobierać  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  nie  wyższe  niż  opłaty
ustalone przez Radę Miejską w Gostyninie,
6) będzie  prowadzić  dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustaloną  dla
przedszkoli publicznych,
7) zapewni liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby dzieci
określonej w przepisach dla oddziału przedszkola publicznego, 
8) zapewni dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami obowiązującymi
przedszkola publiczne,
9) będzie stosować zasady i kryteria przyjmowania do przedszkoli określone w rozdziale 2a ustawy
o systemie oświaty.

W innych  przypadkach  dofinansowanie  do  niepublicznego  przedszkola  pozostanie  na  poziomie
dotychczasowym tj. 75%.

W przypadku niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego również istnieje możliwość
zwiększenia wysokości dotacji  do wysokości  50%  wydatków bieżących ponoszonych na jednego
ucznia  w  przedszkolu  publicznym  prowadzonym  przez  Miasto Gostynin,  pod  warunkiem
przystąpienia do konkursu ofert.
Inna  forma  wychowania  przedszkolnego  przystępująca  do  konkursu  musi  spełnić  następujące



warunki:
1) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie
(taki sam jak w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gostynin) ;
3) będzie  pobierać  opłaty  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  nie  wyższe  niż  opłaty
ustalone przez Radę Miejską w Gostyninie,
4) będzie  prowadzić  dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustaloną  dla
przedszkoli publicznych,
5) zapewni liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby dzieci
określonej w przepisach dla oddziału przedszkola publicznego, 
6) zapewni dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z  przepisami obowiązującymi
przedszkola publiczne,
7) będzie stosować zasady i kryteria przyjmowania do przedszkoli określone w rozdziale 2a ustawy
o systemie oświaty.

W innym  przypadku  dofinansowanie  do  niepublicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego
pozostanie na poziomie dotychczasowym tj. 40%.

W związku z  możliwością  zaproszenia  podmiotów niepublicznych  (poprzez  ogłoszenie  konkursu
ofert)  do pomocy w realizacji  ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla
dzieci zamieszkujących na terenie Miasta Gostynina należy uregulować kwestię dotacji dla tych
placówek.


