
 

 

KARTA USŁUGI 
URZĄD GMINY KOMORNIKI 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985 
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PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

DOTACJA NA PROWADZENIE PLACÓWKI PUBLICZNEJ LUB NIEPUBLICZNEJ 
PROWADZONEJ PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ JST 

Nazwa wydziału: Wydział Organizacyjny 

Osoba odpowiedzialna: Adriana Wiśniewska, pok.13 (parter),  tel. 61 8100-675, a.wisniewska@komorniki.pl  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Komorniki na prowadzenie  
publicznego lub niepublicznego przedszkola/szkoły/innej formy wychowania 
przedszkolnego na dany  rok. 

2. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 
udzielenia dotacji. 

3. Za zgodą wójta istnieje możliwość złożenia wniosku w terminie późniejszym 
(obowiązuje do 31 sierpnia 2015 r.) 

Opłaty: Usługa nie podlega opłacie. 

Termin odpowiedzi: Do 30 dni.  
Udzielenie dotacji następuje od 1-go stycznia następnego roku budżetowego. 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy. 

Podstawa prawna: 

1. Art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

2. Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/63/2011 z dnia 27.04.2011 r.  
w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Komorniki.  

3. Art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827). 

Uwagi: 

1. Wniosek może złożyć organ prowadzący, który posiada aktualne zaświadczenie  
o wpisie danej szkoły / placówki do rejestru szkół i placówek niepublicznych Gminy 
Komorniki. 

2. Dotacja jest udzielana każdego miesiąca po uprzednim złożeniu przez organ 
prowadzący informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków)  
w szkole (placówce). Informację taką należy składać do 10 dnia każdego miesiąca 
według stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w Urzędzie Gminy 
Komorniki. 

3. Dotacja podlega rozliczeniu. Termin i sposób rozliczenia, a także jego wzór określa 
Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/63/2011 z dnia 27.04.2011 r.  



w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 
przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Komorniki. 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać u: 
1) inspektor ds. oświaty – Adriany Wiśniewskiej, tel. 61 8100 675  
2) kierownik Wydziału Organizacyjnego, - Marii Załóg, tel. 618100 650  

 

 

 


