
                                                                                                                /projekt/ 

 

UCHWAŁA NR       /    /2019   

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 28 maja 2019 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania  dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli  prowadzonych  na terenie Gminy Opatów, 

trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania                         

i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji 

 

 

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 2019 r. poz. 506)  i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia        

27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r.,      

poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale  NR XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia               

29 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji               

dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu 

przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania         

oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 

 
Projektodawca: 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 

Osoba przedstawiająca projekt uchwały w imieniu Projektodawcy: 

Sekretarz Gminy Opatów 



 
                                                                                               Załącznik Nr 1 

                                                                                                                  do Uchwały Nr     /  /2019 

                                                                                                                  Rady Miejskiej w Opatowie 

                                                                                                                  z dnia 28  maja 2019 roku 

 

 

                                                                                             ……………………………………. 
                                                                                                           ( miejscowość, dnia) 

 

       ………………………………………………… 
        (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego 

                             niepubliczne przedszkole) 

 

 

Wzór 

Rozliczenie przyznanej dotacji na rok ………………… 

 

1.Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola:  

 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole: 

 

………………………………………………………………………………………………….... 

 

3. Kwota otrzymanej dotacji: ………………………………………………………………........ 

 

4. Kwota wykorzystanej dotacji ……………………………………………………………….... 

 

 

    m-c 

Faktyczna 

liczba 

dzieci 

ogółem 

w tym: Kwota 

otrzymanej 

dotacji 
liczba dzieci 

niepełnosprawnych 

liczba uczniów 

objętych wczesnym 

wspomaganiem 

rozwoju 

liczba uczestników 

zajęć rewalidacyjno 

- wychowawczych 

styczeń      
luty      
marzec      
kwiecień      
maj       
czerwiec      
lipiec      
sierpień      
wrzesień      
październik      
listopad      
grudzień      
Razem      

 

 

 



Rozliczenie wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego 

przedszkola, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35 ust 1 ustawy                    

o finansowaniu zadań oświatowych 

 

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji bieżących Wysokość poniesionych 

wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

I Wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek poniesiony 

na cele działalności jednostki, w tym: 

 

1 wydatki na wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych, 

w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej  w jednostce 

oraz osoby fizycznej prowadzącej jednostkę, jeżeli 

odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, albo 

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania 

przedszkolnego 

 

2 wydatki związane z realizacja zadań organu prowadzącego, 

o którym mowa  w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe 

oraz zadania, o których mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami 

 

II Wydatki na zakup środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, w tym 

 

1 książki i inne zbiory biblioteczne  

2 środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – 

wychowawczemu realizowanemu w placówkach 

wychowania przedszkolnego 

 

3 sprzęt rekreacyjny i sportowy  

4 meble  

5 zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i  prawnych o wartości nieprzekraczającej 

wielkości określonej zgodnie z art.16f ust. 3 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane 

za koszt uzyskania przychodu w 100%ich wartości w 

momencie oddania do użytkowania 

 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego 

przedszkola, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy              

o finansowaniu zadań oświatowych 
 

Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji bieżących Wysokość poniesionych 

wydatków w ramach 

otrzymanej dotacji 

1 Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją 

kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 

ustawy – Prawo oświatowe,       

 

2 Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o którym mowa 

w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe 

 

 



5. Kwota niewykorzystanej dotacji …………………………………………………………..zł. 

 

w tym kwota dotacji niewykorzystanej przeznaczonej na kształcenie specjalne …………….zł 

    

uzasadnienie ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Oświadczenie osoby prowadzącej jednostkę: 

 

1) Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2) Oświadczam, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym       

w art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych        

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)  

 

                                                                                    ………………………………………….. 
                                                                                      (pieczęć i czytelny podpis osoby prowadzącej  

                                                                                                                       niepubliczne przedszkole) 

 

 
7. Adnotacje urzędowe (zatwierdzenie poprawnie wypełnionego sprawozdania): 

…………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Opatów, ………    ..……………………………….           ……………………………………. 
                               (weryfikacja wydatków pod względem                (weryfikacja wydatków pod względem  

                                                          merytorycznym,                                                    finansowym, 

                          podpis i pieczęć upoważnionego pracownika)     podpis i pieczęć upoważnionego pracownika) 

 

 

 

8. Zatwierdzenie rozliczenia. 

 

 

Opatów, ………….                                        …………………………………………………...     
                                                                       (podpis i pieczęć Burmistrza lub upoważnionego pracownika)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              /projekt/ 
 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr       /      /2019  

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 28 maja  2019 roku 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania  dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli  prowadzonych  na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania  

kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania oraz terminu i sposobu 

rozliczania wykorzystania dotacji 
 

 

       

                 Zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2019 roku 

przedszkola, szkoły niepubliczne będą zobligowane osobno rozliczać środki, 

które otrzymują jako dotację na kształcenie specjalne dzieci z orzeczeniami       

o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z tym zaistniała konieczność 

dostosowania obecnie funkcjonującego załącznika Nr 3 do obowiązujących 

przepisów prawnych i rozszerzono tabelę dla odrębnego rozliczenia dotacji       

na uczniów niepełnosprawnych. 

                W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się 

za zasadne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: B.Bara 

 

 

 

 

 

 

 


